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Genetyczna płeć zarodków ssakow ustala się już przy
zapłodnieniu i za\eż,y od rodzaju chromosomu płci prze-
noszonego przęz plemnik. Od dawna obserwowano
zróżnjcowany rozwój płodów u ssaków; masa nowo-
rodków płci męskiej zwykle jest większa od noworod-
ków płci żeńskiej. W końcu lat 70-tych wykazano, że
rożnice te występują jeszcze przed rozwojem gonad
zatert w okresie embrionalnym, niezależnym od hor-
monów wytwarzanych w j a.dra ch (21 ). Intensywny ro z-
wój technik biotechnologicznych umożliwił dokładne
poznanie nrechanizmów regulujących proces dojrzewa-
nla oocytów, ich zapłodnienia in vit1,o, a także wczes-
nego rozwoju zarodka. Efektem tych badań było stwier-
dzenie, że płec zarodka wpływa na tempo jego rozwo-
ju już we wczesnym ol<resie przedimplantacyjnym. Licz-
ne badania przeprowadzolle na wielu gaturrkach zwie-
rząt i człowieku wykazały, że zarodki męskie clrarak-
teryzują się szybszym tempem rozwoju nlż zarodki
zeńskie, osiągając na pewnych etapach okresu przed-
implantacyjnego bardziej zaawansowane stadia (22).

W niniejszym opracowaniu przedstawiono podsumo-
wanie dotychczasowych badań dotyczących wpływu
płci zarodka na tempo jego rozwoju przedimplantacyj-
nego w warunkach in vivo oruz in vitro, a takze omó-
wiono wybrane czynniki wpływające na to zjawisko.

Płeó a 10zwói za]Odka w walunkach in vitro
Wyniki dotychczasowych badań wskazują na zwią-

zek płci zarodka z tempem jego przedimplantacyjnego
rozwoju in vitro. Wprowadzenie metody PCR do ana-
Iizy płci zarodków stanowiło przełom w otnawianej
dziedzinie, gdyz wcześniej stosowana metoda cytoge-
netyczna ograniczała wnioskowanie do mniej niż 50%
zarodków. Dotychczas anallząobj ęto zarodki byd| ęce,
mysie, ludzkie otaz owcze i więl<szość danych potwier-
dza związek między płcią a tempem wczesnego roz-
woju embrionalnego. Brak natomiast informacji na te-
mat świni i koni, co jednoznacznie odzwierciedla brak

efektywnych procedur produkcji zarodków in vitro u
tych gatunków.

Bydło. Przedmiotem badań były zarodki w stadium
blastocysty pozyskiwane 7,8 i 10 dnia po inseminacji
in vin,o. Zarodki klasyfikowano do jednej z 3 grup jako
szybko, średnio i słabo rozwijające się. Avery i wsp.
(4) przy zastosowaniu techniki PCR wykaz all, że ldział
zarodków płci męskiej był najwyższy (68%) w najbar-
dziej zaawansowanej grupie, anąniższy (35%) wśród
najsłabiej rozwiniętych zarodków. Inni autorzy uzyskali
podobne wyniki dla tego gatunku (3 , 6, 16). Nie wszyst-
kie doświadczenia potwierdziły jednak istnienie tej
zależności u bydła (I9,ż1).

Zrożntcowane tempo rozwoju stwierdzono takze w
przypadku zarodków we wczesnych stadiach przedim-
plantacyjnych. Yadav i wsp. (39) analizowali płec za-
rodków w zalezności od momentu pierwszego podzia-
łu bruzdkowania. Zarodki podejmujące podział wcze-
śniej, częściej osiągały stadium blastocysty, posiadały
większąliczbę komórek i najczęściej były płci męskiej.
Podobnie Beyhan i wsp. (6') wykazali wyższe tempo
podziałów komórkowych w zarodkach męskich uzy-
skanych po wykorzystaniu sortowanej frakcji nasienia
przenosza§ej chromosom Y. Wczesny rozwój zarod-
kowy jest zatemuzależnioly od płci jeszcze przed uru-
chomieniem genomu zarodka u bydła, ktory zachodzi
w, stadium B-l6 blastomerów.

Mysz. Zrożnicowane tempo rozwoju zarodkowego
zaobserwowali Tsunoda i wsp. (36) analizując płeć
noworodków myszy uzyskanych po przeniesieniu bla-
stocyst inkubowanych in vitro od stadium 8-blastome-
rów. Kryterium podziału zarodków był moment poja-
wienia się jamy blastocysty. Udział noworodków płci
męskiej wyniósł odpowiednio 1I% j ż0% w grupach
szybko i wolno rozwijających się zarodków. Podobne
wyniki uzyskał zespół Valdivia i wsp. (38) dla szybko i
wolno rosnapych blastocyst. W tym doświadczen7uza-
rodki dzielono w zależności od tempa przechodzenia



ze stadium moruli do blastocysty. Płeć męskąposiada-
ło odpowie dnio 7 80ń i 42,50ń blastocyst oraz 7 6,20ń i
ż5,7oń noworodków wywodzących się z szybko i wol-
no rosnących zarodków. Ponadto potencjał rozwojowy
blastomerów izolowanych z 2 -komorkowych zarodków
był znacznie wyższy w przypadku zarodków płci mę-
skiej (35). Wprawdzie nie obserwowano rożnic w sta-
dium moruli, jednakże w stadium blastocysty zarodki
męskie posiadały istotnie większą ltczbę komórek, a
p onadto wszystkie żyw o v o dzone mys zy po siadaĘ płeć
męską. Badania te wskazują na wyższy potencjał roz-
wojowy zarodków męskich in vitro. Jednocześnie Pe-
ippo i Bredbacka (29) jednoznacztle wykazali, żę wa-
runki hodowli in vitro stymllują szybszy rozwoj za-
rodków płci męskiej.

Człowiek. Pergament i wsp. (31) badali związek
p omi ędzy temp em rozwoj u prze dimp la ntacy jny ch za-
rodków ludzkich a płcią noworodków. Prawdopodo-
bieństwo urodzenia się noworodka płci męskiej wzra-
stało około 6-krotnie, gdy średnia liczba blastomerów
w dniu przeniesienia (2 dni po inseminacji) była równa
4 lub więks za. B adanla obej muj ące znacznię b agatszy
materjał przeprowadzili Ray i wsp. (33) między 2 a 6
dniem po inseminacji. Drugiego dnia liczba blastome-
rów była znacznie większa w zarodkach męskich i ten-
dencja ta utrzymywała się do stadium blastocysty, cho-
ciażwbardziej zaawansowanych stadiach nie była istot-
na statystycznie. Ponieważ przedmiotem analizy były
zarodki, które nie zostały wykorzystane w programie
przenoszęnia zarodków (ET), autorzy sugerują że po-
przezwybor materiału o najlepszej morfologii częściej
plzenoszone są zarodki płci męskiej. Ponadto stwier-
dzono, że zarodki żeńskie charukteryzują się średnio
ok. 4,5 godzinnym opóźnieniem w rozwoju. Nie wszyst-
kie prace potwierdzaj ąpowyższąhipotezę. Fanchim i
wsp. (13) nie stwierdzili rożnic w tempie rozwoju za-
rodków ludzkich do stadium 8 blastomerów, mimo
objęcia analtzą 151 zarodków. W 2 dniu po insemina-
cji zarodki podzielono na 3 grupy w zależności od licz-
by komórek (<3,4, > 5). Stosunek płci wśród nowo-
rodków wywodzących się z poszczególnych grup nie
różnlł się od oczekiwanego 1 : 1.

Owca. Jedyne opracowanie dotyczące tego gatunku
wykazuje wpływ płci na przedimplantacyjny rozwoj
zarodków w warrrnkach in vjtro. Bernadri i Delouis (5)
klasyfikowali zarodki owcze l44 h po inseminacji w
za\eżności od obecności lub braku jamy blastocysty.
Wyrózniono dwie grupy zarodków: szybko rozwijają-
ce się (ukształtowana jama blastocysty) oraz wolno
rozwijające się (początek formowania się jamy). Wśród
bar dziej zaawansowanych zarodków stwierdzono istot-
nie więcej samców, natomiast w grupie słabiej rozwi-
jającej się większość stanowiły samice.

Płeó a 10zwói za]odka w wa]unkach in vivo
W warunkach in vivozjawisko zrożnicowanego tem-

pa rozwoju zarodków raczej nie jest obserwowane lub
zanotowane rożntce nie są istotne. Badania przepro-
wadzono głównie na bydle (superwulacja) oraz świ-
niach. Prawdopodobnie. wy ższy potencj ał rozwoj owy

zarodków płci męskiej obserwowany in vitromoże ra-
czej odzwierciedlać suboptymalne warunki hodowli.
Problem ten zostanie omówiony w dalszej części ni-
niej szego opracowan ia.

Bydło. Avery i wsp. (2) badali zarodkj w stadium
blastocysty uzyskane w wyniku superowulacji. Zarcd-
ki dzielono na 3 grupy w zależności od stadium fozwo-
ju, jednak było to mozliwe tylko w przypadkl ż3oń
zabiegów. W pozostałych doświadczęntach nie stwier-
dzono wymaganej zmienności morfologic znej. Zano-
towano podwyższony udział samców w grupie najbar-
dziej zaawansowanych blastocyst (62%) oraz mniej-
szy ich udział w najsłabiej rozwiniętej grupie (3ż%),
jednakże rożntce te nie były istotne statystycznie. King
i wsp. (2I) także nie zaobserwowali zróżnicowanego
tempa rozwoju w zależności od płci. Zdecydowany
wpływ na wyniki tej pracy miał zapewne niski procent
zarodków (38%), dla których ustalono płeć metodą
cytogenetyczną. Podobnie Gutier:ręz-Adan i wsp. (15)
nie zaobserwowali zróżnicowanego tempa rozwoju
wśród zarodków bydlęcych hodowanych w jajowodzie
owcy. W innym opracowaniu Avery i wsp. (1) stwier-
dzili istotne ztóżnicowanie tempa rozwojowego bla-
stocyst w za7eżności od płci. Samce stanowiły odpo-
wiednio 78oń oraz 11% populacji szybko i wolno roz-
wijających się zarodków.

Swinia. Nieliczne prace dotyczące omawianego pro-
blernu u świń przedstawiają przeciwstawne wyniki.
Cassar i wsp. (9) stwierdzili różnice w tempie rozwoju
1O-dniowych zarodków świń. Wielkość zarodkow była
szacowana popTzez pomiar ich powierzchni, natomiast
płeó analizowana cytogenetycznie. Płec ustalono tylko
dla 58% zarodków, co zapewne miało wpływ na poź-
niejsze wnioskowanie. Płeć męska dominowała w gru-
pie zarodków duzych, podczas gdy w grupie zarodków
małych stwierdzono zl7acztle więcej samic. Badania,
w których do oznaczania płci wykorzystywano metodę
PCR nie potwierdziły powyższej hipotezy, Pomp i wsp,
(32), Kamiński i wsp. (20) oraz Lechniak i wsp. (24)
oznaczyli płeć ponad 90oń zarodków i nie wykazali
różnic w tempie rozwoju 10- i l2-dniowych zarodków
świni. Dodatkowo Kamiński i wsp. (20) dokonali po-
miaru zawartości DNA oraz białek w zarodkach, co w
znacznej mier ze wzb o gaciło p o dstawy wnio skowani a.

Wydaje się zatem, że w przypadku świni, w warun-
kach in vivo zarodki obu płci rozwilĄą się w podob-
nym tempie do 12 dnia po inseminacji. Brak analogicz-
nych badań prowadzonych na zarcdkach wyproduko-
wanych in vi tro utrudnia kompleksow ą analizę zjaw i-
ska. Jednakże stopień zaawansowania badań nadzapłod-
nieniem in vitro u świń jest nadal niezadowalający.

Gzynniki wpływaiące
na zlÓżnicowane tempo lozwoiu zarodków in vitro

Efektem doskonalenia warunków produkcj j zarod-
ków in vitro u bydła jest możliwość uzyskiwania od
30% do 40% blastocyst w stosunku do Iiczby dojrza-
łych oocytów. Liczne badania wskazująjednak na niż-
szą jakość zarodków wyprodukowanych w laborato-
rium w porównaniu zmatęriałem pozyskanym in vivo.



Dotyczy to głównie cech morfologicznych (np. kolor,
Itczba i-wi elkoś ć komorek), tempa rozwoj u, właściwo-
ści osłonki ptzejtzystej i przydatności do mrożenta oraz
metabolizmu zarodków (14). Również częstość wystę-
powania anomalii chromosomowych jest wyższa w
warunkach in vitro (23). Intensywnie rozwijające się

techniki molekularn e znalazły szęrokie zastosowanie
w omawianel dziedzinie. Obecnie ocena jakości oogy-

tów i zarodkow zmierza głównie do ustalenia profilu
ekspresji wybranych genów oruz jej intensywności przy
wykorzystaniu techniki RT-PCR (26,28). Zwiększa się

Ilózba Wac na temat analizy ekspresji poszczególnych
genów. Powszechnie już wiadomo
wybranych genów moze się znaczni
kach pozyskanych w war-unkach rł
nośnió dó momentu uruchomienia danego genu, a tak-

ze intensywności jego ekspresji. Na przykład,!o1i9T
ekspresji genu bialka szoku termicznego HSP 10.r był
1S--krotnió niższy w zarodkach pozyskanych in vivo
(cyt. 28). Stwierdzono równiez istotne różnicejakości

-TniŁNA w oocytach bydlęcych charakteryzujących się

wysokim i niskim potencjałem rozwojowym in vitro
(8). Analiza ekspresji genów znajduje coraz szeTsze

zastosowante w poszukiwaniu przy czyn występowania
tzw. syndromu dużego potomstwa u bydła i owiec (ang,

LargeOffspring Syndrome - LOS), które wiąże się tak-

Ze łUrotkotermlnową hodowlą zarodków w warunkach
in vitro (40). Problem ten jest o tyle dotkliwy, że może
dotyczyĆ nawet Il3 zwierząt pochodzących z zarod-
ków inkubowanych w warunkach in vitro.

Skład połwki do hodowli za]Odków in vitro

Zr ożnic ow ane temp o rozwoj u prz edimpl atacyj ne go

w zależności od płc| charakteryzuje głownie zarodki
produkowanę in łitro. Zatemw takich czynnikach jak
ikład poZywki, temperatura, pH, czas hodowli, skład
mie szinki g azow ej itp. NaleZałoby up atryw ać pr zy czyn
szybszego rozwoju zarodków płci męskiej

Przedmiotem pierwszych analtz była ekspresj? ge-

nów zlokalizowanych na chromosomie X odpowiada-
' 
j ących za metaboli zm glukozy ( geny koduj ące enzymy
HPRT i G6PDH). Wiadomo, że na wczesnym etapte

rozwoju embrionalnego u samic aktywne są oba chro-
mosomy X podczas gdy u samców tylko jeden. Inakty-
wacja jódnego ztychchromosomów u samic zachodzi
w st-adium blastocysty. Bredbacka i Bredbacka (7)prze-
prowadzili hodowlę zarodków bydlęcych w pożywkach
ióZniących się zawartościąglukozy. Gdy w podłożu nie
było §lukozy llczbablastmerów w zarodkach obu płci
byŁa ŹbliZona. Natomi ast w ob e cno ś ci gluko z y, 
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kimęskie posiadały istotnie więcej komórek (1,25 ko-
mórk1) niż samice. Ostatnio Peippo i wsp. (30) potwier-
dzili te wyniki sugerując, że glukoza w podłożu może
ponadto siymulować produkcję enzymów sprzężonych
Ż chromosomem X. Wyższa aktywność tych enzymów
obniża stężenie wolnych rodników co wpłyłva hamu-
jąco na proliferację komórek. Zarodki męskie składa-
jące się Ż większej Liczby blastomerów pobie_rają*.,ę-
.Ó1 gtr'ri.ory z podłoża, a ponadto posiadają tylko jedną

potomstwa (40).

Doirzałośó meiotyczna oocytu w momencie inseminacii

Dominko i First (Iż) oraz Gutierrez-Adan i wsp, (17)

nak nie są nadal zidentyfikowane.
W warunkach in vivo omawiane zjawisko nie jest

ł6żni ia zdolności
do zapł Eez plemniki

lub Y

Ró żnic e p omi ę dzy p lemnikam I pr zeno szącyml, r óż-

ne chromos-omy płci dótycząnie tylko zawarlości DNA



a7e także morfologii i niektórych funkcji. Plemniki z
chromosomem X posiadają dłuższą wstawkę i witkę
oraz większą powierzchnię główk1 a także dłużej za-
chowują zdolność do penetracji (11, 37). Lechniak i
wsp. (25) wykorzystywali do inseminacji in vitroplem-
niki buhaja wcześniej inkubowaneprzez okres 6 hi24
h. Zaobserwowano tendencję do wzrostu udziaŁl za-
rodków płci zeńskiej wraz z upływem czasu inkubacji
oraz istotnąprzewagę samic w grupie blastocyst pozy-
skanych z plemników inkubowanych wcześniej przez
ż4 h. Czas wspólnej inkubacji plemników z oocytami
także możę modyfikować stosunek płci uzyskanych
zarodków. Powszechnie przyjmuje się, że w celu uzy-
skania zadawalających wyników, gamety nalezy inku-
bować wspólnie przez okres 18-20 h. Kochhar i wsp.
(22) stwierdz1ll, że plemniki przenoszące chromosom
Y znacznte częściej penetĄąoocyĘ podczas pierwszych
6 godzin wspólnej inkubacji. Wraz ze skracaniem cza-
su hodowli wzrastał ldział zarodków płci męskiej.

Interesujące wyniki dotyczące procentowego udzia-
łu plemników obu frakcji w pojedynczych ejakulatach
buhajów opublikował zespoł Chandler i wsp. (10).
Okazuje się, ze procent plemników z chromosomem Y
waha się w zakresie od26,5oń do 95,5%o pomiędzy eja-
kulatami tego samego buhaja.

W podsumowaniu na\eży stwierdzić, ze mimo uzy-
skiwania zadowalających wyników w zakresie produk-
cji zarodkow in vitro szczegolnie u bydła. w systelnie
tym istnieje szereg niezidentyfikowanych j ęszcze czyn-
ników, które zaburzają wczesny rozwój embrionalny.
Szybsze tempo rozwoju zarodków płci męskiej zano-
towane in vitrojest prawdopodobnie efektem subop-
tymalnych warunków hodowli, Obecnie problem ten
analizowany jest głównie w aspekcie charakterystyki
profilu ekspresji genów wpływających na rozwój za-
rodków.
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