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lsolation and in-uitro cultule of pteantlalfollicles in mares

Summary

The aim of the experiment was to collect preantral follicles from mares and determine the effect of some
chosen media supplemented with FSH on their growth in-vitro. The preantral follicles were isolated by a modified
enzymatic method using colagenasis and desoxyribonucleasis. The initial digestion at37oC was lengthened to
2 hours and the proper digestion lasted 68 hours. Of the total 4000 preantral follic|es collected, 2927 were
qualified for culture. The follicles were 60-220 pm in diameter of which l00-180 pm were the most numerous.

Culture was performed in Menezo Bi and Wymonth's MB 752ll supplemented with FSH and in a control
medium without FSH. All cultures were performed in an incubator at 38oC in humidified air (60%) containing
5"ń Co2and supplemented with FSH and antibiotics. Menezo 82 medium proved to be more useful for culture
of preańtral folticles compared with the Wymouth MB 75211. Supplementing with FSH neither eiplicitly
affected the rate of follicular growth nor increased survival in the four-day culture in-vitro.

The mechanical method for isolating preantral follicles combined with digestion needs to be fuńher im-
proved especially in order to shorten digestion time and decrease the number of follicles impaired by enzyrnes.

Kelrvords: mare, preantral follicles, isolation, culture

Jajniki noworodka, nlezależnie od gatunku, zawle-
rają setki tysięcy pęcherzyków w różnych stadiach roz-
woju. Większość z nich stanowią pęcherzyki przed-
jamiste (preantraĄ, do których zaliczane sąpęcherzy-
ki pierwotne, pierwszego i drugiego rzędu oTaz pro-
porcj onalnie mniej sza liczbapęcherzyków j amistych.
Ęlko niewielka liczba pęcherzyków pierwotnych r oz-
poczyna dalszy wzrost, przekształcając się w pęche-
rzyki pierwszorzędowe. Pozostałe pęcherzyki nie roz-
wuają się i pozostają w stadium pęcherzyka pierwot-
nęgo przez kilka lat, auludzi nawet kilkadziesiąt lat,
lub ulegają atrezji w rożnych stadiach rozwoju (3).

w ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowa-
nie pozyskiwaniem pęcherzyków przedjamistych, za-
rysowała się bowiem możliwość ich hodowli w wa-
runkach in vitro, aż do momentu osiągnięcia przez
ooc}t dojrzałości, U myszy metody te zostaĘ już opra-
cowane do tego stopnia, że mozliwe było doprowa-
dzenie w warunkach in vitro do owulacji oraz tch za-
płodnienia. Ottrymanew ten sposób zarodki transplan-
towano biorczyniom, w wyniku częgo uzyskano zyvvo
urodzone myszy (6, 10, 13,I4). Osiągnięcie to zachę-
ciło badaczy do podjęcia podobnych badań u innych
gatunkow zw ter ząt, a pr zede w s zy s tkim u maĘ ch pr ze -

żuw aczy (2, 8), także u bydła (7 6, 19 -2I, 25, 29, 3 I),
kotów (I8,24), psów (4,5, l1, 72),zwierząt dzikich
(7), jak równiez u ludzi (I,26).

*' AktualLre nrie_iscc placy: Małopolski Oddzial Regionatny Agencji Reshuk-
turyzacji i Modemizacji Rolnictwa, ul Lubicz 25, 31-50_] Krakórv

Natomiast koniowate jawią się w tym aspekcie jako
do ś ć truclny ob iekt b ada h, pr zede wszystkim ze w zglę-
du na budowę jajnika i znaczne rożnicę ftzjologiczne
w poTownaniu z wymienionymi gatunkami. Prawdo-
podobnie z tych względow w dostępnej literaturze
natrafiono tylko na fragmentaryczne informacje doty-
czące jedynie metody pozyskiwania pęcherzyków
przedjamistych (30).

Celem przeprowadzonych badań była próba tzola-
cji pęcherzykow przedjamistych klaczy oraz ocena
przydatności wybranych pozywek i wpływu dodatku
FsH na ich wzrost w warunkach in vitro.

Mateilał imetody
Pozyskiwanie pęcherzyków przedjamistych. Jajniki do

badań pobicrano w okolicznych zakładach ubojowych 10

minut po uboju klaczy. Pozyskany materiał transportowano
do laboratoriltm w czasie 30-45 minut w temperaturze ol<oło

37"C. Całe jajniki przemywano trzy razy płynem PBS (Lub-
lin - Wytwórnia Surowic i Szczcpionek) z dodatkiem anty-
biotyku (Pen-strep, ScanVet) 500 U/l, o temperaturze 3J"C.
Zkażdegojajnika pobierano l crn,r tkanki miązszowej i usLt-

wano widoczne gołym okiem pęchcrzykijajnikowe orazfrag-
menty ciałka żółtego, Próbki przemywano płynem Ringera-
-Krebsa o pH 1 ,4, Tak oczyszczoną tkankę rozdrabniano tne-
chanicznie przy użycttt skalpela do wyrniarów około l nrmr
(27). Rozdrobnione sklawki umicszczano w pĘnie RKB uzu-
pełnionym kolagenazą typu I l39 UAnl (Sigma C-0l35)
i dezoksyrybonukleazą (DN-aza) klasy I typu IV 469 Ulml
(Sigma D-5025) z dodatkiem antybiotyków: penicyliny



0,2 mgl ml (ScanVet) i streptomycyny 0,25 mg/rnl (ScanVet).
Probki wytrząsano w łaźni wodnej przez 2 godziny w tempe-
ratllrzę 37'C. Po upływie tego czasu zawiesinę rozcieiczano
świezym płynem Ringera-Krebsa w stosunku objętości 1 : l
i umieszczano w inkubatorzę La 68 godzin w temperaturze
37 " C. Otrzymaną zawi esin ęt ozcieńczano ponownie świezym,
ogrzanym płynem Ringera-Krebsa z dodatkiem 1 0% cielęcej
surowicy płodowej (FCS) (Pro Animali Ltd. Wrocław). Pę-
cherzyki izolowano za pomo cą mikrop ip et, przemyw ano trzy
razy śwteżympĘnem Ringera-Krebsa z dodatkiem FCS i se-
lekcjonowano pod kontrolą mikroskopu stereoskopowego
w powiększeniu od 40 do 100 x. We wszystkich etapach do-
świadczenia, w których stosowano ęnzymy, uzyvvano naczyn
zę szkła krzemowego.

Hodowla pęcherzyków przedjamistych. Hodowlę pęche-
rzyków przedjamistych przeprowadzono porównawczo w po-
żywce MenezoB, (INRA, Francja) oraz w pozywce Wy-
mouth's l|;4B152lI medium (Cytogen 04-28100) z dodatkiem
FSH i kontrolnie bez dodatku FSH. Wszystkie hodowle pro-
wadzono w inkubatorze przy następujapych parametrach:
38,5oC, 60% wilgotności i 5% CO, w powietrzu, z dodat-
kiem FCS i antybioĘków: penicyliny 0.2 mg/ml i streptomy-
cyny 0,25 mg/rnl (ScanVet). Każdy pęcherzyk hodowano po-
jedynczo w 20 kroplach pozywki (objętość kropli 40 pl)
umieszczonych na szalce Petriego O 60 mm (Costar 3060)
pod olejem mineralnym (Sigma M-3516) (9, 10). Celęm za-
pobiegania nagromadzeniu się metabolitów, które mogłyby
toksycznie oddziaływać na rozwijające się pęcherzyki co 48
godzin wymieniano po 20 pl pożywki zkażdej kropli hodow-
lanej. Srednicę pęcherzyków mierzono codziennie przy uży-
ciu okularu pomiarowego (Carl Zeiss - Niemcy) zamontowa-
nego w mikroskopie odwróconym Axiovert 10, z dokład-
nośc.ią do 1pm.

Dane zebrane w trakcie przeprowadzonych hodowli umoz-
liwiły obliczenie procentu pęcherzykow rosnących oraz ule-
gających degeneracji, a takżę tempa wzrostu pęcherzyków
w kolejnych dniach hodowli. Obliczonę parametry porówna-
no pomiędzy pożywką Menezo B, i Wymouth's MB 752l]
używając w tym cęlu testu t-Studenta dla grup niezależnych.

Ryc. 1. Pęcherzykprzedjamisty po wy-
izolowaniu (powiększenie 400 x)

Ryc. 2. Pęcherzyki przedjamiste klaczy,
A - 1. dzień hodowli, B - 2. dzień ho-
dowli, C - 3. dzień hodowli, D - 4. dzień
hodowli. Na obrzeżach pęcherzyków
widoczny rozw ój fi broblastów. (Pęche-
rzyki A, B, D - powiększenie 350x.
Pęcherzyk C - powiększenie 320x)

Wyniki i omówienie

Pozyskiwanie pęcherzyków przedjamistych. Meto-
da mechanicznego pozyskiwania pęcherzykow przed-
jamistych K|laczy na drodze mikrodysekcji czy też z za-
stosowaniem rozdrabniacza tkanek, z pow odzęniem sto-
sowana do izolacji pęcherzyków przedjamistych myszy
i bydła (9, 15), ze względu na duze wymiary jajnikow
klaczy i delikatną strukturę pęcherzyków okazała się
mało przydatna. Również żO-minutowe lub 1-godzinne
trawienie przy użyctupronazy stosowane szeroko do po-
zyskiwania pęcherzyków przedjamistych owiec i kóz nie
dało spodziewanego efektu (8). Zastosowano zatemzmo-
dy fiko w aną enzy maty c zną m eto dę z uży ciem ko mb ina-
cji kolagenazy i dezoksyrybonukleazy (DN-azy), wyko-
rzystywaną dla uzyskiwania pęcherzyków przedj amis-
tych zjajnikow ludzkich i bydlęcych (ż6,32). U bydła
stosuje się 2O-minutowe wstępne trawienie w łaźni wod-
nej zwytrząsaniem w temperatlrze 37"C, a następnie
przedłużone trawienie w temperaturzę 4"C przez 12 go-
dzin(32). Natomiast dla jajników ludzkich, które posia-
daląbardziej zbita tkankę stosuje się 1-godzinne trawie-
nię w łażni wo dnej z wy tr ząs ani em w te mp er atlr zę 3 7 

o C
a następnie po obnizeniu stęzenia enzymów p opTzezToz-
cieńczenie zawiesiny 36-godzinne trawienie w tempe-
t airze 4" C (26) . W wyniku p rzepr ow adzenia s erii w stęp -
nych prób przy pomocy opisanych metod okazało się, ze
czas trawienia jest niewystarczający do izolacji pęche-
rzyków przedjamistych klaczy. Tkanka jajnika klaczy
okazała się bardzo odporna na działanie enzymów i czas
trawienia stopniowo wydłuzano. Trawienie wstępne
zwytrząsaniem wydłuzono do 2 godzin, natomiast tra-
wienie właściwe do 68 godzin, Przy pomocy opisanej
metody pozyskano 4000 pęche rzyków przedj amistych
o wymiarach 60-220 pm. Najliczniejszą grupę stanowi-
ły pęcherzyki o wielkości 100-180 pm. Do hodowli za-
kwalifikowano 2927 pęcherzyków (ryc. 1, 2).

Meto da izolacj i p ęcherzyków przedj ami stych klaczy
wymaga jednak
dalszego doskona-
lenia, głównie pod
kątem skrócenia
czasu wytrawtanta
i zmniejszenia|icz-
by pęcherzykow
uszkodzonych
działaniem enzy-
mów. Jednakże, jak
wykazano w bada-
niach nad pęche-
rzykami ludzkimi,
nie było znaczą-
cychrożnic w pro-
cencie pęcherzy-
ków ulegających
atrezji i rozpadowi
w czasie hodowli
pomiędzy pęche-
rzykami uzyskiwa-
nymi metodą me-
chaniczną a uzys-



Tab. 1. Wpływ dodatku FSH do pożywki Menezo B, na wyniki hodowli pęcherzyków przedjamistych klaczy

Dni

Pęchenyki rosnące %

Rozpadające się pęcherzyki %

Tempo wzroslu um/24h

1

32,2

2,8

11,4 t 7,6

2

43,3

11,1

10,8 t 8,5

3

52,1* *

16,8

7,5 t 5,9

4

52,3 * *

22,4

6,6 t 5,2

1

?4,5

3,4

17,7 x11 ,4**

2

40,1

14,5*

11,7 t 6,9

3

44,6

23,2* *

8,5 t 4,4

4

44,8

28,6*

7,7 ł4,1

Tab.2. Wplyw dodatku FSH do pożywlti Wymouth's l{B752l1na wyniki hodowli pęcherzyków przedjamistych klaczy

Dni

Pęcherzyki rosnące %

Rozpadające się pęcherzyki %

Tempo wzroslu pm/24h

1

11 ,3

6,4

6,5 ł7,2**

2

12,6

16,2

9,51 t 8,4**

3

9,8

26,6

10,3 t 8,4-

4

7,8

3,|,1

9,8 t 9,8

1

9,8

11,0

0,8 t 0,8

2

g,2

18,3

2,5 x2,3

3

9,0

25,1

5,3 t 5,5

4

8,8

30,8

7,0 ł1,1

Tab. 3. Porównanie wyników hodowli pęcherzyków przedjamistych klaczy w pożywce Menezo B, i Wymouth's MB752/l

Dni

Pęcherzyki 10snące %

Rozpadające się pęcherzyki %

Temp0 Wzrostu um/24h

1

32,2* *

2,8

'l1,4 t 7,6

2

43,3**

11 ,1

10,8 t 8,5

3

52,1* *

16,8

7,5 t 5,9

4

52,3**

22,4

6,6 t 5,2

1

11 ,3

8,5* *

6,5 t7,2

2

12,6

18,6* *

9,51 t 8,4

3

9,8

28,3--

10,3 t 8,4

Ą

7,8

32,5*

9,8 t 9,8

Tab. 4. Porównanie wyników hodowli pęcherzyków przedjamistych klaczy w pożywce Menezo B, i Wymouth's MB752/1
z dodatkiem FSH

en€

Dni

Pęchetzyki 10snące %

Rozpadające się pęcherzyki %

Tempo wzroslu pm/24h

1

24,5* *

3,4

17 ,7 ł 11 ,4**

2

40,1* *

14,5

11,7 t 6,9**

3

44,6**

23,2

8,5 t 4,4*

4

44,8* *

28,6

7,7 ł 4,1

1

9,8

11,0**

0,8 t 0,8

2

g,2

18,3

2,5 x2,3

3

9,0

25 

"|5,3 t 5,5

4

8,8

30,8

7,0 x7 ,1

Objaśnienia do tabel 1-4: * p < 0,05; ** p < 0,0l

kanymi metodą euzymatyczną. Hovatta i wsp. (17) sto-
sowali dla jajników ludzkich stęzenie 2000 U/ml kola-
genazy przez3 godz., apozyskane w ten sposób pęche-
rzyki fudzkie przeżywały w hodowli in vitro 2-3 tyg., co
wskazuje na ich wysoką odporność na działanie enzy-
mów. W niniejszym eksperymencie stęzenie kolagena-
zy wynosiło jedynie 139 U/ml. Nalezy również zazna-
czyć,że podatnośc najmniejszych pęcherzyków na uszko-
dzęnia mechaniczne jest dodatkowo powodowana cien-
ką i niekompletną osłonką przejrzystąoocytów zawaT-
tych w pęcherzykach wczesnych stadiow rozwojowych
(3, 28),

Hodowla pęcherzyków przedjamistych. Największy
postęp w dziedzinie hodowli pęcherzyków przedjamis-
tych osiągnięto u myszy, jednak wydajność oplacowa-
nych metod j est nadal bardzo mała (6, 1 0, 1 3, 1 4). W do-
stępnej literaturze nie napotkano na prace dotyczape
hodowli pęcherzyków przedjamistych klaczy. W bada-
niach własnych zastosowano dwuwymiarowy system

hodowli w kroplaclr pozywki pod olejem mineralnym,
Metoda taznajdule równiez zastosowanie w hodowlach
pozaustrojowych mysich i bydlęcych pęcherzyków
przedjamistych (9, 20). Hodowane w tych warunkach
pęcherzyki mysie owulowały w warunkach in vitro,na-
tomiast pęcherzyki bydlęce osiągały stadium antralne
iprzeżywały w hodowli nawet do trzech tygodni (20).
Ten system hodowli pozwala również na łaBł ąobserwacj ę
i pomiary hodowanych indywidualnie pęcherzyków.

W naszych badaniach przeprowadzono ocenę poży-
wek Menez o B, oraz Wymouth's MB 7 5ż l 1, które są po-
wszechnie stosowane do hodowli pęcherzyków przedja-
mistych myszy i bydła (13, 16, 21). Dodatek FSH zostaŁ
użyty z tego względq że zwiększa proliferację komórek
pęcherzykowych (22,25'), jak równiez istotnie redukuje
liczbę pęcherzykó w atr ety czny ch (32).

Porównanie wyników czterodniowej hodowli pęche-
rzyków przedjamistych klaczy w pozywce Menezo B.
oraz Wymouth's MB 75żll z dodatkiem i bez dodatkd



FSH zestawiono w tab. I-4. Na podstawie przeprowa-
dzonych badań okazało się, ze pozywka Menezo B, jest
bardziej przydatna do hodowli pęcherzyków przedjamis-
tychklaczy w porównann z pożywką Wymouth's MB
75żlL Największą liczbę pęcherzyków, ktore podjęły
wzrost zaobsetwowano w trzecim t czwarĘm dniu ho-
dowli w pozywce Menezo B, bez dodatku FSH (p <
0,0 1 ). Równiez w pierwszym i drugim dniu hodowli licz-
ba pęcherzyków rosnących w pozywce Menezo B,bez
dodatku FSH była większa, jednak rożnicę te nie były
statysĘcznie istotne. Natomiast największe tempo wzro-
stu pęcherzyków mierzone w pml24 godz. obsetwowa-
no w hodowli w MenezoBrz dodatkiem FSH w pierw-
szym dniu hodowli 1p < 0.0l).

W czasie całego czasu trwania hodowli odsetek pę-
cherzyków ulegających rozpadowi był większy w po-
żywce Wymouth's MB 752lI niż w pozywce Menezo
Br. W dniu pierwszym, drugim i trzecim zaobserwowa-
ne róznice były wysoce istotne (p < 0,01), natomiast
w czwartym dniu hodowli istotne (p < 0,05).

W trakcie prowadzonych badań nie zaobserwowano
jednoznacznego wpływu dodatku FSH na tempo wzTo-
stu pęcherzyków w hodowli. W pożywce Menezo B,
z dodatkiem FSH tempo wzrostu pęcherzyków było nieco
większe w porównanil z tąsamą pozywkąbez dodatku
hormonu, jednak statystycznie istotne różnice obser-
wowano j edynie w pierwszym dniu hodowli (tab. 1 ). Na-
tomiast w pozywce Wymouth's MB 152lI obserwowa-
no istotnie wyższe tempo wzrostu w pierwszych ż-3
dniach hodowli bez dodatku hormonu (tab. 2). Nie stwier-
dzono równiez, aby dodatek FSH zwiększał liczbępę-
cherzyków podejmujących wzrost w testowanych pożyw-
kach. W hodowli z zastosowaniem pozywki Menezo B,
dodatek hormonu zwiększałistotnie liczbę pęcherzykóŃ
ulegających rozpadowi od drugiego do ostatniego dnia
hodowli (tab. 1). Natomiast w hodowlach z uzyciem po-
zywki Wymouth's MB 752lI nie zaobsetwowano istot-
nego wpływu dodawanego FSH na liczbę pęcherzyków
ulegających rozpadowi w trakcie hodowli (tab. 3). Byó
może,podobnie jak w przypadku ludzkich pęcherzykow
przedjamistych, korzystny wpływ dodatku FSH daje się
zaobserwowaó dopiero w hodowli dłtlższej niz pięcio-
dniowa, gdyż l obu tych gatunkow rozwoj pęcherzyka
pierwotnego do stadium przedowulacyjnego in vivo jest
bardzo długi (1, 28).

podsumowanie

Uzyskane wyniki wskazuj ą ze mechani czne r ozdr ab -
nianie tkanki jajnika w połączeniu z trawieniem w roz-
tworze kolagenazy i DN-azy pozwala na izolację pęche-
rzyków przedjamistychklaczy. Metoda ta wymaga jed-
nak dalszego doskonalenia, głównie pod kątem skróce-
nia czasu wytrawiania i zmnlejszenta 7iczby pęcherzy-
ków uszkodzonych działaniem enzymów. Pozyrvka Me-
nezo Brjest bardziej przydatna do hodowli pęcherzy-
ków prżedjamistych klaczy w porównaniu z Wymouth's
MB 75211. Dodatek FSH nie wyvviera jednoznacznego
wpĘrł,u na tempo wzrostu pęcherzykow, jak równiez nie
zwiększa ich przeżywalności w czterodniowej hodowli
in vitro,
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