
58

Praca oryginalna

Medycyna Wet.2003, 59 (1)

Original paper

0cena iałówek iako dawcryń oocytów wykorzystywanych
do uryskania za]Odków w wa]unkach in uitro
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Evaluating heifers used fol embryo ploduction by 0PU-!VM-!VF-!VC
Summary

The objective of this study was to evaluate heifers used for production of embryos by OPU-IVM-IVF-IVC.
Oocytes were isolated by OPU from five l4-month heifers (Aberdeen Angus) twice a week during the course
of 8 weeks (16 sessions). The highest number of isolated oocytes were found in donors 4 and 5, but the highest
percentage of isolated oocytes (ratio between the number of isolated oocytes and punctured follicles) were
found in donor 3. The percentage of qualified oocytes and cleavage embryos were similar in all donors. The
highest number of morulae/blastocysts was found in donor 3 (31), as was the pe rcentage of morulae/blaostocysts
(ratio between the number of morulae/blastocysts and qualified oocytes) (45.58). The lowest number was
found in donor 1 (15), but the lowest percentage was found in donor 5 (26.25). The evaluation of these param-
eters allows for the selection of the best donor of embryos.
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Jednym ze sposobów przyspieszenia postępu w ho-
dowli bydła jest wykorzystanie jałówek jako dawczyń
oocytów. Oocyty izolowane są od samic w stadium
profazy I podzińu mejotycznego (niedojrzałe oocyĘ)
poprzez punkcję pęcherzyków jajnikowych (OPU
lum pick-up). Następnie oocyty są dojrzewane w wa-
runkach in vitro (IVM - in vitro maturation) l, zapład-
niane (IVF - in vitro ferlilization). Uzyskane zygoĘ
sąhodowane do stadium moruli bądz blastocysty (IVC
- in vitro culture). Zarodkt w tym stadium mogą byc
przeniesione do biorczyń lub też mogąbyć zamrożo-
ne (ET) (schemat 1).

OPU-IVM-IVF-IVC-ET pozwala na przyspieszenie
postępu w hodowli bydła poprzez zmniejszenie od-
stępu międzypokoleniowego oraz poprzez vnrykorzy-
stanie jako dawczyń oocytów samic najlepszych pod
względem wybranych cech użytko\\rych.

Od dawczyni oocytów możnatątechnikąuzyskać o
wiele więcej zarodków niż w przypadku innych bio-
technik. Stosując program MOE| od dawczyni w cią-
gu roku mo żna uzy skac 1 8 zarodków natomi ast w przy-
padku OPU-IVM-IVF-IVC 60 zarodków. OPU-IVM-
IVF-IVC-ET ma ogromne znaczęnię w klonowaniu
bydła, tworzeniu osobników transgenicznych, klono-
waniu osobników transgeniczny ch oraztworzeniu chi-
mer (4). Jednym z istotnych elementów niniejszej tech-
niki jest wybór ze stada samic na dawczynie oocytów.
Ocenę samicy przeprowadza się na podstawie wielu
parametrów. Oprocz liczby izolowanych i zakwalifi-
kowanych oocytów oceniana jest również liczba za-
rodków podzielonych iItczba morul i blastocyst. Do-

piero kompleksowa analtza wszystkich parametrów
pozwala na wybór ze stada samic na dawczynie oocy-
tów. Stąd tez celem niniejszych badań była ocena ja-
łówek jako dawczyń oocytów wykorzystywanych do
uzyskania zarodków techniką OPU-IVM-IVF-IVC.

Mateliał imetody
Badania przeprowadzono na 5 jałówl<ach w wieku 14

miesięcy rasy aberdecll angus. Niedojrzałe oocyty izolo-
wane były technikąOPU ( lB, 19. 20), dwa razy w tygodniLr
przezB tygodni (l6 sesji).

Do izolacji oocytów uzyto aparatu USG fimy Pie Me-
dical Scaner 200 z sondąwytwarzaja.cąultradzwięki o częs-
totliwości 7.5 l'/Hz, z prowadnicą dla igĘ punkcyjnej oraz
pompy podciśnieniowcj (50 nlnr HG) połączonej z igłą
punkcyjną (l8 G). Punkcję wykotrano po podanirr dożyl-
nym 0,4 ml Demosedanu (Pfizer) oraz podaniu nadopono-
wo 3 ml 2% polokainy z adrenaliną (Biowet-Drwalew).

Niedojrzałe oocyty izolowano techniką OPU z pęche-
rzyków jajnil<owych o średnicy od 2 do 6 mm. a następnie
trzykrotnie płukanc w pĘnie TCM l99 buforowanym He-
pes 25 lnM (GIBCO) z dodatkiern l0% surowicy bydlęcej
(FBS) (GIBCO), 50 pg gentamycyny (SIGMA) 100 lU
penicyliny (SlGMA) i 50 pg/ml streptomycyny (SIGMA) i

doprowadzane do pH 7,4.Izolowane oocyty dojrzewały w
warunkaclr ńl vitro w płynie TCM l99 buforowanym He-
pes z dodatkiern 10% (FBS), 0,02 lUAnl pFSH (SrGMA),
l7P-estradiolu (SIGMA), 0,2 mM pirogronianu sodu
(MERCK) oraz 50 pg/ml gentanycyny (SICMA), l00 IU
penicyliny (SIGMA) i 50 pg/ml streptomycyny (SIGMA) i

doprowadzarre do pH 1,4. Oocyty hodowane były przez24
godziny w temperaturze 38,5"C i 5% CO. w powietrzu (16).
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Do zapłodnięlla in ł,ttt,o
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haja (BONUS) rasy aber-
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Ryc. l. Technika OPU-[/}'1-1VF-IVC-ET polega na przvżyciowej izolacji oocytów poprzez punkcję
pęchcrzvkórr jajnikowl,ch (OPU). Izolorl,ane oocl,t1, dojrzewają lv warunkach in vitro (rVM).
Dojrzałe ooc)§,są zapładniane (lVF), a porvstałe zarodki hodorvane (IVC) do stadium moruli
bądź blastocvst1. Zarodki rT tl,m stadium są p|,zenoszone do biorczyń bądź mrożone (ET).

streptomycyny (SIGMA) (5). Hodowlę prowadzono przez
7 dni w temperatltrze 38,5oC i 5% CO, w porł,ietrzu.Ury-
skane zatodki w stadium pożnej moruli i blastocysty były
przenoszonc do biorczyń 1ub zatnrazane,

Każdąz dawczyń oocytów oceniano pod kaJcrl: liczby
nakłuwanych pęclrerzyków, izolowanych oocytóW oocy-
tów zakwalifikowanych do IVF, morul i blastocyst. Na pod-
stawie trzyskanych wyników obliczono dla każdej dawczy-

niej o wiele mniej oocytów. Najniższy odsetek uzy-
skano w przypadku dawczyni 2. Występujące między
dawczyniami różnice (od 38,74oń do 68,89%) wska-
zująna indywidualne predyspozycie do OPU częgo
potwierdzeniem mogąbyć wyniki uzyskane we wcześ-
niejszych badaniach prowadzonych na 14 miesięcz-
nychjałówkach aberdeęn angus (od42,20%o do 66,39Yo

- 3). Autorzy innych badań wskazują na istniejące

kolejnych etapów OPU-IVM-IVF-rVC u jałówek rasy aber-

ni: odsetek izolowanych oocytów (sto-
sunek liczby izo|owanych oocytów do
liczby nakłuć), odsetek oocytów zakwa-
lifikowanych do IVM (stosunck liczby
oocytów zakwalifikowanych do liczby
izolowanych oocytów), odsetek zarod-
ków podzielonych (stosunek liczby za-
rodków podzielonych do liczby oocytów
zakwalifikowanych do IVM), odsetek
tnorul i blastocyst (stosunek liczby mo-
n"rl i blastocyst do Iiczby oocytów za-
kwallfikorvanych do IVM). Ponadto
podano liczbę zarodków od dawczytll z
sesji (16 sesji),

Wyniki iomówienie
Wyniki badań zamięszczono w

tab. 1. Najwyższy odsetek izolowa-
nych oocytów stwierdzono w przy-
padku dawczyni 3, chociaż najwię-
cej nakłuć wykonano w przypadku
dawczyni 5 jednak wyizolowano od

Tab. 1. Efekt1,1vność
dccn angus (n: l6)

Numel dawczyni

1 2 |s 4 ]5
Liczba nakłuć

Liczba izolowanych oocylów

% izolowanych oocytów

Liczba oocylów zakwalifikowanych

% oocytów zakwalilikowanych

Liczba zarodków podzielonych

% zarodków podzielonych

Liczba morul i blastocyst

% morul i blastocyst

Liczba zarodków z sesji (n = 16)

101

52

51 ,48

38

73,08

30

78,95

15

39,47

0,94

111

43

38,74

32

74,42

25

78,12

12

37,50

0,75

125

89

71,20

68

76,40

55

80,88

31

45,58

1,g4

135

93

68,89

73

78,49

60

82,1g

30

41 ,09

1,87

189

93

49,20

69

7 4,1g

63

81,82

21

26,25

1,31
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między dawczyniami różnice w odsetku izolowanych
oocytów (8, 1 4, 1 5, 1 9). Niniejszy wskaźnik ma szczę-
gólne znaczenię dla zespołu lekarzy weterynarii izo-
luj ących o ocfi z p ęcherzyków j aj nikowych p oni eważ
wskazuje na ich umiejętności ptakĘczne (1l). Rów-
nież do istotnych czyrrników możnazaliczyć wielkość
podciśnienia (I) oraz ułożenie układu rozrodczego, a
tym samym na dostępność do jajnika i mozliwość uło-
żenia go względem sondy.

Oceniając dawczynie pod kątem odsetka oocytów
zakwalifikowanych do IVM nie stwierdzono istotnych
rożnic (od 73,08oń do 78,490ń). Należy jednak pod-
kreślić, że uzyskany w niniejszychbadaniach odsetek
oocytów zakwalifikowanych do IVM byłntższy niżw
przyp adku wcześniej s zych badań prowadzonych rów-
nieżna jałowkach rasy aberdeen angus (od80,24%o do
93,75oń - 3) oraz na cielnych jałówkach rasy HF (od
89,I0o^ do 95,40oń - 7).

Oceniane pod kątem odsetek zarodków podzielo-
nych dawczynie nie róZnlĘ się istotnie (od78j2oń do
82,I9%o), a uzyskane wyniki sąporównywalne do wy-
ników wcześniej s zy ch badań r ow nież prowadzonych
na jałówkach tej samej rasy (3). Liczba zarodków po-
dzielonych jest istotnym parametręm z dwóch powo-
dów. Po pierwsze w sposób pośredni mówi nam o
wy daj no ś c i zapłodnienia poni eważ ze w zględu na spe-
cyf,rkę gafunkowąnie ma możliwości obserwacji pro-
cesu zapłodnienia w warunkach in vitro tak jak jest to
mozliwe w prąrpadku myszy czy ludzi, Po drugie w
przypadku tworzenia transgenicznego bydła poprzez
iniekcję transgenu do przedjądrza niniejszy parametr
wskazuje nam na powodzenie i wydajność niniejszej
techniki (I2, 13,21).

Naj istotniej szym ocenianym parametrem j est licz-
ba morul i blastocyst uzyskanych od poszczególnych
dawczyń. Uzyskane wyniki zawieraĘ się w przedzia-
le od 12 do 31 zarodków z 16 sesji. Tak duża rożnlca
między dawczyniami obsęrwowana była również we
wcześniejsqlchbadaniach, w których uzyskano od |2
do 33 zarodków (3). Również autorzy innych badań
w s kazuj ą n a dużą r ozpi ęto ś ć mi ę dzy daw czy ntamt (2,
6,9, l0,22). Najwięcej morul i blastocyst uzyskano
od dawczyni 3. Najmniej morul i blastocyst uzyskano
od dawczyni 2. Jednak biorąc pod uwagę odsetek mo-
rul i blastocyst to najniższy uzyskano u dawczyni 5.
Pomimo, że wykonano u niej najwięcej nakłuc pęche-
rzykow jajnikowych jak i izolowano, i zakwalifiko-
wano od niej najwięcej oocytów do hodowli. W tab. 1

podano również liczbę zarodków od dawczyni z sesji
co ma praktyczne znaczenie gdyż pozwa|a na zap|a-
nowanie i przygotowanie odpowiedniej |iczby biorcryń
zarodków.

Wyniki powyższych badań wskazująna indywidu-
alne predyspozycje dawczyńdo OPU-NM i IVF oraz
IVC. Stąd też ich przeprowadzenie było niezbędne
do wyĘpowania jałówek i stworzenla z nich grupy
dawczyń, które będą wykorzystywane do dalszych
badań.
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