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Evaluating suluiual chances of duck and goose embryos injected into the subgerminal cavity
with blastodermal cells of donors

Summary
Features of bird blastodermal cells (BCs) allow for their use in the preservation of poultry genoĘpes ac-

cording to the ex situ method. In this method the donors' BCs were injected into the subgerminal caviĘ of
recipient embryos at the same stage of development. Then the obtained sex chimer:a§ were crossed to recon-
struct the donors! BCs genotype. The requirement for the development of an effective method of reconstruct-
ing duck and goose biodiversity in conservation stocks is, among others, an adaptation of a procedure of
chimera formation taking into account the specifics of embryo development in given species. The aim of this
study was to evaluate the survivabiliĘ of duck and goose recipient embryos infected with blastodermal cells of
donors. Among t62 trezted embryos, only 5 ducklings were obtained, which was 3.17o. In the case of geese the
results were better and 6.7Yo injected BCs embryos were hatched. An analysis of mortality indicated a high
level of embryo death in the first four days of incubation. During this period below 50'% survived and on the
following two days the number decreased to 29.00ń (ducks) and 36.87o (geese). The improvement of surviv-
abiliĘ of waterfow| embryos, donor§' BCs, should be ensured by the selection of adequate genoĘpe donor/
recipient BCs, as well as the estimation of number and volume of infected cells and depth of infectiono which
isn't necessarily the same in different poultry species.
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Od kilkunastu lat rozwijająsię badania nad wyko-
rzystaniem komórek embrionalnych (komórek blasto-
dermalnych BCs lub pierwotnych komórek płcio-
wych PGCs) do manipulacji zarodkami ptakow (5,
12, l 6, I7, 19, 24). Interesujące są zwłaszcza właści-
wości BCs, które mogąbyć stosunkowo łatwo pobie-
rane we wczesnych fazach rozwoju embrionalnego,
utrzymywa ne i n vi tro pt zez w ięlę dni, przechowywa-
ne po zamrożeniu. transfekowane i wykazywac eks-
presję obcych genów in vitro i in vivo, pIzęnoszone z
zarodków dawców do zarodków biorców, ponadto brać
udziaŁ w tworzeniu somatycznych tkanek i kolonizo-
wać gonady biorców (12). Istnieją dwa główne kie-
runki praktycznego wykorzystania poznanych właści-
wości BCs: do tworzenia ptaków transgenicznych lub
b i ore aktoró w oT az w c e lu zachow ania bioróżnoro dno -
ści ptaków dawców BCs. Podstawąrealizacji każ-
dego z wymienionych kierunków jest uzy9kanle ńi-
me1 a więc organizmów posiadaj ących tkanki o dwóch
lub więcej genotypach. Metoda polega na iniekcji BCs
dawców, pobranych w X stadium (wg 13) rozwoju
embrionalnego do zarodków biorców, identyfikacji

chimer oraz odpowiednim ich krzyżowaniu w celu
wykrycia chimer płciowych. Te ostatnie l<rzyżowane
między sobąpozwalająna odtworzenie genotypu daw-
ców BCs.

Wynikiem badańprowadzonych od kilku lat w Od-
dzialę B adawc zym Drob i arstwa Instytutu Z o otechni -
ki było opracowanie efektywnej metody tworzenia
chimer kury (4, 5), pozwalającej na regulame uzyski-
wanie znacznej ich liczby, mogących stanowic mate-
riał wyjścioury do dalszych wielokierunkowych badań
(3, 6, 9). Ponadto, udowodniono możliwość odtwo-
rzenuapopulacj i zielononożki kuropatwianej, dawców
komórek BCs, w wyniku krzyżowania chimer płcio-
wych (10). Częstotliwość wylęgu piskląt zielononoż-
ki wśród potomstwa chimer byłazgodnaz oczęktwa-
ną obliczonąna podstawie oszacowanego (w %) chi-
meryzmu gonad ich rodziców. Interesujące było udo-
wodnienie w oparciu o badania polimorfizmu DNA,
że jedna para chimer płciowych zdolna jest do repro-
dukcj i p otomstwa, z ktory ch każde b ędzie p o s i adało
zrożnicowany genotyp, inny niż ten, który jest wypad-
kową ich biologicznych rodziców. Jest to możliwe



ponieważ każde z bio|ogicznych rodziców - chimer
płciowych, uzyskano po iniekcji komórek pochodzą-
cych od 20 dawców. Teoretycznie więc ich gonady
zdolne są do produkcji gamet nosicieli 20 różnych
genotypów dawców poddanych iniekcji komórek.
Praktycznąimplikacją tego faktu jest możliwość re-
konstrukcji bioróżnorodności populacji dawców ko-
mórek w oparciu o kojarzenie zaledwie kilku chimer
płciowych.

Interesujące i ekonomrcznlę uzasadnione byłoby
wykorzystanie opisanej metody w odniesieniu do po-
pulacji kaczeki gęsi ze stad zachowawczych. Popula-
cje te licząobecnie l2 odrębnych grup genetycznych
kaczek i 15 grup gęsi, a więc koszt utrzymania ich
metodą in situ jest znaczny.

Oprac owani e e fektywnej meto dy utr zy myw ania i re -
konstrukcji bioróznorodności kaczek i gęsi ze stad
zachowawc zy ch z wykorzystaniem właściwości komó-
rek b lasto detmalnych, wymagało b ędzi e r o zw iązanta
następuj ący ch zagadnień : adaptacj i metody tworzenia
chimer, z uw zg|ędnieni em sp e cyfi ki rozwoj u embri o -
nalne go tych gatunk ów or az optymalizacj i warunków
mrozenia komórek blastodermalnych kaczęk i gęsi, z
drugiej zaś strony opracowania charakterystyki molę-
kularnej tych stad.

C el em badań było okre śl enie pr zeżywalno ści zar o d-
ków biorców kaczek i gęsi, po iniekcji komórek bla-
stodermalnych dawców.

Matefiał imetody
Badania prowadzono nazarodkach kaczek pekin z rodu

hodowlanego P66 ikaczek orpington (0) oraz zarodkach
gęsich kubańskich (K) i słowackich (S), utrzymywanych
w Fermie Hodowlanej Drobiu Wodnego w Dworzyskach,
O ddziaŁl B adawcze go Drob iarstwa In stytutu Z ootechn iki
w ZaŁ.rzewie k. Poznania. Ptaki rodzicielskie utrzymywa-
no i zywiono zgodnie z powszechnie obowiązującymi nor-
maml.

BCs pozyskiwano z tarczęk zarodkowych jaj dawców
będących w X stadium rozwoju zarodkowego (wg 13), po-
sfugując się metodą opisanąprzez Etchesa i wsp. (l2), po
modyfikacjach własnych (5). Zawartość jaj przelewano na
plastykowy separator do żółtek. Po oddzieleniu kuli żółt-
kowej od białka, na zlokalizowanątarczkę zarodkową na-
kładano pierścień wycięty zbibuły, Po odcięciu błony wi-
telinowej wokół krawędzi zewnętrznej p ierś c ienia, tar czkę
zarodkową zdejmowano i oczyszczano z resztek żołtka.
Każdorazowo pozyskiwano w kolejnych powtórzeniach po
l5-20 tarczek zarodkowych. Następnie komórki wymywa-
no strumieniem PBS-Ca--Mg , przenoszącje do probó-
wek.

Uzy skaną zawi es inę, zanieczy szczoną żółtkiem i reszt-
kami błony witelinowej przepuszczano pTzez filtr nylono-
wy o gęstości 30 pm. Przefiltrowane komórki zawieszano
w l ml PBS-Ca'*-Mg** +ljYo FBS, dodając I ml0,25%o
trypsyny +0,0 4 oń EDTA w PB S-Ca**-Mg*'. Tak przygoto-
wanąmieszaninę inkubowanoprzez 10 min. w temperatu-
rzę 37"C. Trawienie kończono wymieniając trypsynę na
DMEM. W łm celu dodawano 5 ml PBS-Ca*-Mg-* +10%o
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FSC z dodatkiem 20 pl gentamycyny, a następnie wirowa-
no 5 min (200xg;, po czym usuwano supernatant. Powyż-
szączyrlnośćpowtarzano i wirowano komórki przez3 min.
(200xg;. Następnie BCs przemywano i zawieszano w l ml
medium hodowlanego DMEM z I0%o dodatkiem FSC.

Rozproszone komórki blastodermalne wstrzykiwano przry
pomocy mikrom anipulatora do zarodków-biorców znajdu-
jących się w tym samym wieku (nie inkubowane jajo), W
tym celu, zgodnie z metodyką zaproponowaną wcześniej
(5), wycinano w skorupie w tępym końcu jaja otwór i przy
pomocy igły manipulacyjnej wykonywano mikroiniekcję
komórek do jamy podzarodkowej biorcy lżywaląc mikro-
igieł Clark Electromedical Instruments (GC 1 00T- l 0), otwór
zalepiano plastrem. Jednorazowo podawano około 3-5 pl
zawiesiny. Jaja lężono w aparacie laboratoryjnym Bio-Midi
lub aparatach halowych Petersime, w temperaturue 37 ,8"C
i podwyższonej do 63-67% wilgotności względnej powie-
trza. Wykonano 8 nakładów jak kaczych,każdy w dwóch
powtórzeniach, dzięki czemu kaczki pekin, podobnie jak
orpington, byĘ biorcąlub dawcąBCs. Podobnązasadę sto-
so,wano w odniesieniu do gęsi, lężonych także w 8 nakła-
dach. Łącznie inkubowano 162 zarodki kacze i l93 zarod-
ki gęsie.

Wynikii omówienie

Wyniki wylęgu zarodków kaczych i gęsich, podda-
nych iniekcji BCs przedstawiono w tab. l i 2. Spośród
16ż ttżytych do badań zarodków kaczych uzyskano
jedynie 5kacząt, co stanowiło3,Ioń. Nie stwierdzono
istotnego wpływu genotypu dawca/biorca na uzyska-
ne wyniki uylęgu. Większość (70,8-71,Ioń) zarodkow
kaczych zamierała do 6 doby lęgu oraz znaczny ich
odsetek (średnio 25,3Yo) w okresie od 7 do 24 doby.

Lepsze wyniki uzyskano w przypadku zarodków
gęsich, bowiem wylęgało się średnio 6,7Yo zarodków
poddanych iniekcji BCs. Nieco lepszy wylęg (7,4%)
uzyskano w przypadku iniekcji BCs gęsi słowackiej
do zarodków gęsi kubańskiej, w porównaniu do kom-
binacji odwrotnej (K/S - 6,Ioń). Stwierdzonę rożnice

Tab. l. Wyniki wylęgu zarodków kaczych, biorców komórek
bIastodermalnych

Tab. 2. Wyniki wylęgu zarodków gęsich, biorców komórek
blastodermalnych



nie byĘ istotne statystycznie, chociaż
potwierdziĘ wcześniej sze ustalenia,
Udowodniono bowiem, że gęsi ku-
bańskie pochodzące od chińskiej gęsi
łabędziowatej (Anser cygnoides),
char aktery zują się znacznie większą
wartością cech reprodukcyjnych, w
tym wylęgowościąpiskląt, w porów-
naniu z gęśmi pochodzącymi od An-
ser anser (],2I), do których należy
gęś słowacka, Spostrzężenla te po-
twierdzono takżę w badaniach nad
hodowlą zarodków gęsich in vi tro (8),

Drób wodny charakteryzują naj-
częściej niższe, w porównaniu z ku-
rami wyniki wylęgu, wynoszące oko-
ło 10-80% dlakaczek (1) oraz 70-
750ń dla gęsi (8). Uzyskane wyniki
wylęgu zarodków po iniekcji BCs są
znacznte niższe, sąj ednak porówny-

ą- przeżywalność zatodków gęsich
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walne z uzyskiwanyml przęz większość autorów, w
odniesieniu do biorców BCs. Wprawdzie brak jest w
dostępnym piśmiennictwie inform acjt doty czących
drobiu wodnego, jednak możnaje odnieść do badań,
prowadzonych od kilku lat na kurach i przepiórkach.
Spośród np. 408 poddanych iniekcji BCs zarodków,
wylęgło się jedynie 2,8oń piskląt, podczas gdy w gru-
pie kontrolnej, od 6I do92% piskląt (22). Wielu auto-
rów także wskazuje nabardzo niską przeżywalnośc
zarodków biorców BCs (15, 19,20), Wysoka zamie-
ralność poddanych iniekcji zarodków (5,0 do 7,3%o

przeżyw ało do wylęgu) obserwowanabyła przez Tho -
ravala i wsp, (24).

Dokładne przyczyny niskich wyników wylęgl za-
rodków nie sąznane. W dotychczasowych badaniach
stwierdzono j ednak, że pr zeżywalno ś ć zarodków bior-
ców BCs drastycznie zmn-l,ejsza się w czasię pierw-
szych dni lęgu (18, 20). Podobne zjawisko obserwo-
wano w badaniach własnych. Szczegółową analizę
przeżywalności zarodków kaczych i gęsich, w kolej-
nych dobach lęgu przedstawiono na ryc. 1. Wobec bra-
ku statystycznie istotnego wpływu genotypu dawcal
biorca na wyniki wylęgu, czynnikatego nie uwzględ-
niono w analizię przeżywalności użytych do badań
zaro dków. Znaczna zamięr alnoś ć charakte ry zow ała
zarodki obu gatunków ptaków w pierwszych czterech
dobach lęgu, ich przeżywalność wyniosła bowiem w
tym okresie poniżej 50% i zmalaŁa w kolejnych2 do-
bach do 29,0 (kaczki) i36,80ń (gęsi). W łm ostatnim
przypadku utrzymywała się na tym poziomie aż do 24
doby lęgu. Po czym nastąpiła jej znaczna redukcja do
II,9oń w 26 dobie. Odmiennie, zarodki kaczę charak-
teryzowała niska przeżyłvalnośc także w 2 (I3 ,6Yo), 3
(poniżej I0%) i 4 tygodniu lęgu, czego wynikiem był
zaledwtę 3,1ońwylęg.

Można wymienić co najmniej kilka przypuszczal-
nychprzyczynpodwyższonĄzamieralnościzarodków,
biorców BCs: wykonanie otworu w skorupie, proce-
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dura iniekcj t związana z kontrolą ciśnienia wprowa-
dzanego strumienia BCs i monitoring głębokości wkłu-
wanej pod epiblast mikroigły oraz nieodpowiednie
tempo przewodnictwa pary wodnej poprzez skorupę
i jej część zalepionąplastrem. Według Petitte i wsp.
(I 9), pr zy czyną i stotne go obniżeni a s ię pr zeżyw alno -
ści wczesnych zarodków jest wykonanie otworu w sko-
rupie jaja. Z drugiej strony (5, 14) nie stwierdzono
wpływu otworu w skorupie jajanaprzeżywalnośc za-
rodków.

Wpływem liczby komórek i objętości zawiesiny
wprowadzanej do j amy po dzarodkowej na skutec zno śc
zabiegu zĄmowało się wielu autorów. Zakładano, żę
stosunek liczby komórek zarodków biorców będących
w X stadium rozwoju, do liczby komórek dawców
możę mieć istotny wpływ naprzeżywalność biorców.

Ostatnie badania (5,23) wskazują że możliwa jest
znaczna poprawa wylęgu (do około 40oń) zarodków
kurzych, biorców BCs, w wyniku stosunkowo prosĘch
modyfikacji techniki wykonania mikroiniekcji. Ich
zastosowanie w odniesieniu do zarodków drobiu wod-
nego nie przyniosło jednak spodziewanych efektów.
Innąpr zy czyną może być odp owiedni dobór genotypu
dawca/biorca BCs (5, 11). Przypuszcza się, ze inte-
gracjakomórek dawcy z komórkami biorcy, która jest
nie zb ędnym warunkiem rozwoj u chimery uzalężnio -
na jest wzajemnym dopasowaniem ich tempa rozwoju
embrionalne go. Wiado mo, że i stniej ą gen eĘ czne r oż-
nice w tempie rozwoju embrionalnego ptaków o róż-
nym pochodzenil, które mogą być nawet przedmio-
tem selekcji (2).

Te dane piśmiennictwa i wyniki badań własnych
wskazująna mozliwośó dalszych badańw celu uzyska-
nia lepszej wylęgowości zarodków drobiu wodnego,
biorców BC sprzęzdobór odpowiedniego geno§pu bior-
ca/dawca BCs, ustalenie liczby i objętości poddanych
iniekcji komórek oraz techniki iniekcji, które nie mu-
sząbyc identyczne dla rożnych gafunków drobiu.
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Ryc. 1. Przeżywalność zarodków kaczych i gęsich w kolejnych dobach lęgu
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