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Summarv
In order to evaluate the efficiency of OPUIVP production of bovine embryos and to examine their quality

afte_r freezing, oocytes were obtained twice a week from 5 donor heifers. 232 oocytes were collected foilbwing
13 OPU sessions (an average of 3.6 per oocyte per donor per session) and 28 embryos (12%) at the blastocysi
stage were produced in-vitro. TwenĘ four suitable embryos were frozen and, after thawing, were transferred
to 12 recipients. Four recipients (33%) became pregnant and delivered 4 calves. This was the first case in
Poland where calves were obtained after the OPUĄVP/embryo freezing procedure.
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Wykorzystanie p ełne go p otencj ał u r ozr o dczego s a-
micy nie jest możliwe bez zastosowania biotechnik
rozrodu. W przypadku bydław gIę wchodziło do nie-
dawna głównie niechirurgiczne wypłukiwanie zar od-
ków, poprzedzone hormonalną indukcj ą mnogiej owu-
l a cj i. Ob i e cuj ąc ą altern aty w ą okazał a się p o zau s troj o -
wa produkcja zarodków tego gatunku zwterząt (IYP,
in vitro production) oparla na przyżyciowym uzyski-
waniu oocytów od samic cennych genetycznie.

W końcu lat 8Otych podejmowano pierwsze proby
przyży ciowego pozyskiwania oocytów bydła stosuj ąc
przezskorną punkcj ę pęcherzyków j aj nikowych pod
kontrolą ultrasonografu (a) Itlb przezpochwową aspi-
racjęprzy uzyciu laparoskopu(26). W toku kolejnych
doświadczeń okazaŁo się jednak, ze metodą względ-
nie prostą i nietraumatyzującą a jednocześnie przy-
no s ząc ą naj lep sze e fekty, j est pr zezpo chwowa asp ira-
cj a oo cytów z p ęcher zykow j aj nikowych po d kontro l ą
ultrasonograftczną (8, 12, I 5, 16, 2 1 ). Do tej właśnie
metody odnosi się zasadniczottż;ywany dziś powszech-
nie termin OPU (or,um pick-up) (I0, 12, 15,2I,24).
Początkowo, pomimo interesuj ących wynikow i opty-
mistycznych kalkulacj i sugeruj ących mozliwość uzy-
skiwania rocznie do 100 zarodków od jednej dawczy-
ni.oocytów (I5) oraz pomimo równoczesnego dyna-
micznego rozwoju metod produkcji zarodków bydła
in vitro z oocytów uzyskiwanych poubojowo, wydaj-

no ś ć meto dy okre ś l ana Iic zb ą zar o dków u zy s kiw anych
przeciętnie od dawczyni nie była zbyt wysoka, oscy-
lując w granicach od 0,41 do 1,3 zarodkana sesję (2,
3,9, 12,15,24). Stwierdzono natomiast, ze pobiera-
nie tąmetodąkomórek dwarazy w tygodniu nieprzy-
nosi szkody dawczyniom, nawet jeśli kontynuowane
jestprzez I0-I2 tygodni (15). Ponadto odsetek zarod-
ków uzyskiwanych średnio w przeliczeniu na 1 sesję
OPU wzrasta wraz z wprawąoperatorow i personelu
laboratoryjnego - od I,3 w 1997 r. do 2,4 w 2000 r. (9).

W Polsce, poważniejsze zainteresowanie metodą
OPU datuje się od międzynarodowej konferencji zor-
ganizowanej w Krakowie w 1994 r. (1 5). Opis metody
i pierwsze rezultaty pojawiĘ się w krajowym piśmien-
nictwie w drugiej połowie lat 9O-tych (5, 10, 19,24),
W IGHZ PAN w Jastrzębcu uzyskiwano w badaniach
własnych zarodki OPU/NP począwszy od I99] r.,
a następnie w 1998 r. (6). W 1999 r. opisano urodze-
nie pierwszych w Polsce cieląt uzyskanych w wyniku
transferu zarodków ottzymanych metodą OPU/NP
(25).

Celem przeprowadzonych badań było określenie
warunków i wydajności produkcji zarodków bydła
hodowanych in vi tro z oocytów pozyskiwa ny ch przy -
zyciowo metodą OPU, z uw zględnieni em mozliwo ści
użycia do transferu zarodków poddanych kriokonser-
WacJ1.
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Tab. 1. Wyniki pozyskiwania oocytów i produkcji zarodków in vitro

Liczba nakłutych pęcherzyków

Liczba oocytów odzyskanych

% oocytów odzyskanych

Liczba oocytów prawidłowych

% oocytów prawidłowych

Liczba blastocyst zamrożonych

87

25

28,7

17

68,0

2

98

51

52,0

22

43,1

2

88

53

60,2

28

52,8

6

65

29

44,6

18

62,1

2

144

74

51,4

48

64,9

12

482

232

48,1

133

57,3

24

232

133
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skiwanych oocytów, odsetka
oocytów prawidłowy ch jak też
odsetka oocytów nagich(7 ,Iż).
Równiez w toku niniejszych
badań stwierdzano znaczne
rożnice jakości (obecność,
bądż br ak komórek p ęcherzy-
kowych, ziarnistość cytopla-
zmy)lliczby oocy.tów w zależ-
ności od dawczyn| czy wresz-
cieltczby i odsetka uzyskanych
zarodków (tab. 1). Z drugiej
strony okazało się, ze powszech-
nie występującym i trudniej-
szym do interpretacji zjawis-
kiem są zna czne r ożnice j ako ś-
ciowe oocytow uzyskiwanych
od tej samej dawczynl w ko-
lejnych pobraniach. Róznice te
doty czyły głównie obecności,
bądź braku komórek pę cherzy -
kowych otaczający ch oocyty.
Komórki pobierane były iden-
tycznymi igłami lprzy zbliżo-
nych wartościach podciśnie-
nia. Nie udało się wykazać
wpłyłv.Lr op eratora ani zw iązku
między j akością kompleksów
komorki ziarniste-oocyt a od-

57,3

46,4 (3,6 na sesję)

26,6 (2,1 na sesję)

28

24

12,1

21,1

nywane w 6 do 8 tygodni po transferze wykazały 4
ciĘe (33% cielności), w następstwie których urodztły
się 4 cielęta.

W piśmiennictwie opisano szereg czynników wpły-
wających na efektywność procedury OPU/IVP. Zwta-
cano uwagę na takie parametry jak np. podciśnienie
stosowane podczas aspiracji oocytów czy też średnicę
(a nawet kształt ostrza) igły lżywanejpodczas tej pro-
cedury. Odsetek pozyskanych oocytów w zr astał zwy -
kle wraz ze wzrostem podciśnienia, ale równocześnie
w zr astał odsetek oocytów nagich, uzyskiwany ch bez
komórek pęcherzykowych (8, 24). Poniewaz oocyty
nagte z trudem osiągają dojrzałośc mejotyczną\^/ wa-
runkach in vitro, w konsekwencji stosowaniawyższe-
go podciśnienia obniza się ogólny odsetek zarodków
uzyskanych metodąOPU/NP. Hasler i wsp. (11) kwa-
lifikowali do dojrzewania oocyty otoczone przynaj-
mniej j edną warstwą komórek pęcherzykowych. W ni-
niejszych badaniach kwalifikowano do dojrzewania
także oocyty nagie, ktorych część, po drugim etapie
oceny poddawano inseminacji in vitro. Takie podej-
ście, zmierzające do maksymalizacji ogolnej Iiczby
zapładnianych oocytów, stanowiło zapewne j edną
z przyczynrzutuj ących na względnie niski odsetek bla-
stocyst uzyskanych w wyniku hodowli in vitro w ni-
ni ej szym dośw iadczeni u.

L ic znt autor zy zw r ac aj ąuwa g ę na znac znę in dyw i -

dualne r óżnicę występuj ące pomiędzy dawczyniami.
Ró zni c e te doĘ c zą zarówno b e zw z g|ędnej llc zby uzy -

0,43

stępem od poprzedniego pobrania (3 lub 4 dni). Roz-
strzygnięcie dylematu, w jakim stopniu owe róznice
mogą być spowodowane warunkami technicznymi
metody, a w jakim zależąnp. od stanu fizjologicznego
dawczyń, wymaga dalszych wnikliwych badań.

Uzyskanie w niniej szym do świadczeniu I2,Ioń bla-
stocyst zyskuje naznaczeniu jeśli pamięta się, ze od-
setek ten odnosi się do wszystkich uzyskanych oocy-
tów. Odniesienie tejliczby zarodków do oocytów oce-
nionych jako prawidłowe, podnosi odsetek blastocyst
niemai dwukrotnie (2I%). Wskaźnik ten jest porów-
nywalny z rezultatami badań innych autorów, którzy
uzyskali 16,80ń (24) i l8,6'Yo (1i) blastocyst. Nieco
inną kwestią jest znaczny odsetek oocytów nieprawi-
dłowych (43%) uzyskanych w niniejszych badaniach.
Jest on wyższy niz u większości innych autorów, co
jednak po części może byc rezultatem bardziej wni-
kliwej, dwuetapowej oceny oocytów. Z drugiejj ednak
strony, Smorąg i wsp. (25)uznali jedynie 54,70ń oocy-
tów uzyskanych metodą OPU zaprzrydatne do hodowli.

Poprawy wymagają rezultaty transferu zarodków.
Uzyskane wskazniki - 33% ctĘ i 11oń urodzonych
cieląt nie są w pełni zadowalające, nawet jeśli brać
pod uwagę niewielką skalę eksperymentu. Podobne
wyniki uzyskiwano w warunkach krajowych (25) po
transferze zarodków produkowanych in vitro, zarow-
no z oocytów pobierany ch przy życiowo (OPU, 21,5oń
cielności), jakt z oocytów uzyskiwanych z materiału
poubojowego (23,5oń). Z drugiej strony podkreślić

Tab 2. Zbiorcze wskaźniki pozyskiwania oocytów i produkcji zarodków in vitro

Liczba oocylów pozyskanych ogółem

Liczba oocytów prawidłowych

Procenlowy udział oocytów ptawidłowych

Średnia liczba oocytów przypadająca na jedną iałówkę

Średnia liczba oocytów prawidłowych przypadająca na jedną jałówkę

Liczba blaslocyst ogółem

Liczba blastocyst zakwalilikowanych do zamrożenia

Ptocentowy udział blastocyst w stosunku do ogólne| liczby oocytów

Ptocentowy udział blastocyst w stosunku do liczby oocytów prawidłowych

Średnia liczba blaslocyst przypadająca na iałówkę na 1 sesję
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na\eży, że rezu|taty niniejszych badań osiągnięte zo-
stały w następstwie transferu zarodków poddanych
kriokonserwacj i. Nawe t zamr ażanie zarodków bydła
uzyskiwany ch i n vi uo powo d uj e zazvury czaj obniżenie
odsetka uzyskiwany ch zacieleń. Ęmczasem zarodki
bydła uzyskiwan e in vitro są mniej odporne na zamta-
żanię niż zarodki wypłukiwane w analogicznym sta-
dium rozwojowym z mac:'cy dawczyh (9, 12, 14, 17,
18, 22). Hasler i wsp. (I2) uzyskall 42% zacieleń po
transferze zamrożonych zarodkow in vitro, a 59oń po
transferze zarodków nie poddanych kriokons erwacj i.
Podobny reztiltat - od 38 do 42oń zacielehuzyskano
po transferze zamrożonych zarodkow in vitro w Ho-
landii (29).Uważa się, ze zarówno uzyskiwany odse-
tek jak i jakośc zarodków produkowanych in vitro
w tym także ich odpomość nazamrażanie,za\eżąw du-
zym stopniu od zastosowanych warunków inkubacji
(18). Szczególnie istotny wydaje się skład pożywki
hodowlanej używanej w kolejnych etapach hodowli
zarodków. Zwraca się przy tym uwagę np. na rolę su-
rowicy płodowej (FCS). Uchodzi onaza istotny czyn-
nik podnoszący efektyr;vność metod hodowli roztlmia-
ną jako odsetek uzyskiwanych zarodków, ale równo-
cześnie obarcza się FCS winąza słabszą przeżywal-
ność zarodków kriokonserwowanych (13, 27). Istotne
znaczenie dla wyników kriokonserwacji mogą mieć
ponadto rodzaj komórek warstwy odżywczej czy po-
ziom tlenu w atmosferze inkubatora rzutljący Ia za-
wartość wolnych rodnikow w pozywce hodowlanej.
Z e w zględl na brak wy star czaj ąc ej ltc zby b i o rc zyń ni e
udało się nam wykonać transferów zarodkow świezych
(tzn. nie poddanych kriokonserwacji). Niniejsze wy-
niki nie dają więc podstaw do oceny szans rozwojo-
wych zarodkow świezych. Mozna jedynie zakŁadac,
że byŁyby wyższe. Jednak odpowiedzi na tę kwestię
dostarczyc mogątylko dalsze badania. Z drugiej stro-
ny wańo zauważyć- ze dotychczasowe badania pro-
wadzone r.v warunkach kraj owych ustępuj ą badaniom
zagranicznym pod względem Iiczby i odsetka cieląt
uzyskanych metodami OPU/NĘ głównie z powodu
małej liczebności zwterząt uzywanych w Polsce do
tego typu, dość kosztownych doświadczeń. Dlaporów-
nania, Galli i wsp. (9) wykonyłvaltprzez3 kolejne lata
(1997 -1999) 9 8 3 , 1266 i I07 I zabiegów OPU uzysku-
jąc odpowiednio 8300, l0 402 i l1 041 oocytów.

Reasumując, wydaje się, ze przedstawione wyniki
badań pozwalająna umiarkowany optymizm w odnie-
sieniu do mozliwości praktycznego wykorzystania
metody OPUAVP w rozrodzię bydła w Polsce. Jednak
w obecnych warunkach ekonomicznych szansa na Tę-
alnę zaintergsowanie tą metodą rodzimych hodowców
bydła wydaje się znikoma.
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