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The ailn of this stu.dy was,to obtain calyes after tra
mental group). The pbLGTNF-EGFP gene construct
necrosis factor and, bovine p-laeto§lobulin promoter
introduced into the,pionuclci of zygotes by microinject
recipients. F'ive ćilves were born (25oń): two heifers (21
The integration of pbLGTNF-EGFP in the host genom
in-vitro-produced embryos in the control group were transferred to recipients and four calves were born
(80%), all of them bults (27 kg, 33 kg, 35 kg, and 35.a kg). These recipients (experimental and control groups)
had,a norńal gestation period (from ż77 to 283 days) and uncomplicated vaginal deliveries, .
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Tworzenie transgenicznego bydłajest oparte na pro-
dukcji zarodków bydlęcych in vitro (IVP - In Vitro
Production), Obie te techniki mają ogromne znacznle
w biotechnologii, przede wszystkim ze względu na
mozl iwo ś ć wykorzys t a nta zw ter ząt go sp o darski ch j ako
bioreaktorów do produkcji ważnych białek, mających
zastosowanie w medycynie człowteka (15). Jednak
j ednym z najp ow ażniej szych prob lemów w pr akty cz-
nym wykorzystaniu Ęch technik jest otrzymanie zdro-
wego i prawidłowo rozwijającego się potomstwa, co
jest związane z rozwojem prenatalnym i postnatalnym
Ęch osobnlków. Zarodki wyprodukowane in vitro roz-
włają się szybciej i różniąsię pod względem morfo-
logicznym i fizjologicznym od zarodkow uzyskanych
in vivo (1, 10, 16). Równiez odsetek ciąz potwierdzo-
nych badaniami USG jest niższy ntż w przypadku
MOET (Multiple Ovulation and Embryo Transfer) czy
sztucznej inseminacji (8, 10). W okresie prenatalnym
obserwowany jest wzrost odsetka resorpcji i poronień
pło dów, a takżę pr zyp adkt zabur zeh w ich rozwoj u oraz
dŁuższe ciĘe (I7). Po transferzę zarodkow wyprodu-
kowanych in vitro bardzo często potomstwo charakte-
ryzuje się wieloma zaburzęniami, zwanymi syndro-
mem dużego potomstwa (LOS -Large Offspring Syn-

drome). Najczęstszym objawem LOS jest zwiększona
masa ciała tuż po urodzeniu, co jest przyczynącięż-
kich porodow (1, 7). Obserwowana jest wysoka śmier-
telność okołoporodowa cieląt oraz zwtększona ltczba
wrodzonych wad. O wiele więcej rodzi się buhajkow
niż j ałowek po trans ferze zarodków wyprodukowanych
in vitro (17). Ponieważ tworzenie transgenicznego
bydła jest oparte na produkcji zarodków in vitro, stąd
tez potomstwo moze nie tylko charakteryzować się
powyzszymi wadami, a|e także mo gą uj awnić się u nie-
go wady spowodowane wprowadzeniem konstrukcji
genowej. Wprowadzona konstrukcj a moze wbudować
sięmiędzy wspołdziałające geny, prowadząc do zabu-
rzęn w ich ekspresji czy wręcz do wyłączenia tych
genów. W konsekwencji prowadzic to możę do zabl-
rzęnw okresie prenatalnym i postnatalnym (13).

Celem badafi było uzyskanie cieląt po transferze
zarodków, do których wprowadzono konstrukcję ge-
noWą,

Matetiały i metody

Badania przeprowadzono wg metodyki opisanej szczegó-
łowo w pracach: Chan (2), Duszewska (3-6) oraz Marguant-
-Le Guienne (12). Schemat badań przedstawiono na ryc. 1.



Jajniki pobierano od krów ubitych
w rzężni. Z pęcherzyków jajnikowych
o średnicy od 2 do 6 mm izolowano oocy-
ty, które dojrzewano w warunkach in vi-
tro w pĘnieTCM 1 99 buforowanym He-
pes z dodatkiem I0oń (FBS), 0,02 IU/ml
pFSH (SIGMA), 17B-estradiolu
(SIGMA), 0,2 mM pirogronianu sodu
(MERCK) oraz 50 pglml gentamycyny
(SIGMA), 100 ru penicyliny (SIGMA)
i 50 pglml streptomycyny (SIGMA).
Oocyty hodowano przez 24 godziny
w temperaturze 38,5oC i 5% CO, w po-
wletrzu.

Do zapłodnienia in vitro llżylo nasie-
nia buhaja rasy Jersey. Nasienie rozmra-
żano w temperaturze 37"C, a następnie
wirowano (200 x g) przez 10 min. i pod-
dawano procesowi kapacytacji techniką
swim-up w płynie Sp-TALP z dodatkiem
6 mg/ml BSA frakcja V (SIGMA). Doj-
rzałe oocyty były zapładniane w warun-
kach in vitro w płynie TALP z dodatkiem
6 mg/ml BSA FAF (SIGMA), 40 p"Ilml
PHE (SIGMA) i 2 p"glm| heparyny
(SIGMA),

Po 18 godzinach od inseminacji zygo-
ty oczyszczano i wirowano (12 000 x g
przez 6 min.) w celu uwidocznienia prued-
jądrzy. Część zygot stanowiła grupę kon-
trolną a część grupę doświadczalną. Do
jednego z przedjądrzy zy got z gtllrpy do-
świadczalnej wprowadzano konstrukcję
genową (pbLGTNF-EGFP) zaw ier Ąa3,ą
jako gen struktury gen ludzkiego azyn-
nika martwicy nowotworu typu alfa
(hTNFalfa) oraz gen repońerowy gen
białka świecącego na zielono (GFP). Pro-
dukt genu GFP umożliwia przyżyciową
ocenę i selekcję zarodków, Jako promo-
tora użyto genu bydlęcej B-laktoglobuli-
ny, którajest specyficzna dla komórek na-
błonka gruczołu mlekowego,

Zarodki z grupy doświadczalnej i kon-
trolnej były hodowane w obecności ko-
móręk Vęro w 40 pl kroplach utworzonych z pożywki Me-
nezo B2 z dodatkiem 1 0% płodowej surowicy bydlęcej (FBS),
100 IU penicyliny (SIGMA) i 50 pglml streptomycyny
(SIGMA). Hodowlę prowadzono przez 7 dni w temperafu-
rze 38,5"C i sYo COrw powietrzu. Następnie zarodki z gru-
py doświadczalnejbyĘ oceniane pod kątem ekspresji genu
GFP i tylko te zarodki, które świeciły, czylt były GFP pozy-
tywne, były przenoszone do biorczyń. Do biorczyń przenie-
siono rownież kilka zarodkow z grupy kontrolnej.

Ruja u biorczyń zarodków były synchronizorvana co l1
dniprzez domięśniowe podanie 2 ml (0,5 mg) Cloprosteno-
lu. W 7.-8, dniu po wystąpieniu rui zarodki przenoszono do
biorczyń w płynie Embryo Transfer Medium (Biolife Trans-
fer Medium, Agtech Inc. USA). Po transferze zarodków bior-
czynie codziennie obserwowano w celu wykluczenia rui. Po
5 tygodniach od transferu przeprowadzono badania ultraso-
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Ryc. 1. Od poddanych ubojowi w rzeźni krów pobierano jajniki, z których izolo-
wano oocyty. Izolowane oocyty dojrzewały w warunkach in vitro (IVM - in vitro
maturation). Dojrzałe oocyty były zapładniane (IVF - in vitro fertilization), a do
powstałych zygot wprowadzono konstrukcję genową (pbLGTNF-EGFP). Zarod-
ki hodowano w warunkach in vitro (IVC - in vitro culture) do stadium moruli/
/blastocysty. Zarodki w tym stadium oceniano i selekcjonowano pod kątem eks-
presji GFP i przenoszono do biorczyń (ET - embryo transfer). Po porodzie z uro-
dzonych cieląt wyodrębniono stado

nograficzne. Dla potwierdzenia rozwoju płodów wykonano
1eszcze trzykrotne badania USG w odstępach jednego mie-
siąca. W późniejszym okresie ciąze kontrolowano per rec-
twn.Po porodzie cielęta wazono i badano w celu wyklucze-
nia jakichkolwiek zaburzeń.

Wyniki iomówienie
U bydła w okresie prenatalnym najwyższa śmiertel-

ność występuje w rozwoju zarodkowym, czyli odza-
płodnienia do zakończenia organo gęnezy (od 1 . do 42,
dnia .ciĘy} W poźniejszym okTesie, czyli od ukoń-
czenia organogenezy do porodu (od42. do 280. dnia
ciĘy) śmiertelność płodówjest o wiele niższa. W okre-
sie postnatalnym najwyższa śmięrtelność ma miejsce
w okresie noworodkowym cieląt (od urodzenia do 28,
dnta życia) (10). W przypadku transferu zarodków
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Tab. l. Wyniki transferu do biorczyń zarodków GFP pozy-
tywnych i zarodków wyprodukowanych in vitro

Grupy

Liczba urodzonych
cieląvliczba

tmnsletowanych
zarodków (%)

Długośó
ciąży
(dni)

Masa
ciała
(ks )

lmię/płeó
u ro dzo nyc h

cie ląl

Zarodki
GFP
pOzytywne

5l20
(25 )

277

282

277

278

283

21,5

31,5

34,5

35,7

40,5
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Ko ntro la
415

(80 )

278

284

283

278

27,0

33 ,0

35,0

35,4
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wyprodukowanych in v i tro odsetek urodzonych cieląt
jest nizszy niż w przypadku programu MOET czy
sztlcznej inseminacji (8, 14). Najwyzsza śmiertelność
występuj e między I 4. a I 5 . dni em ciązy, czyli 7 dni po
transferze zarodków do biorczyh (9, I4). Wysoka
śmiertelność płodow obserwowana j est równi eż w póź-
niejszym okresie (rniędzy 42. a 280. dniem ciązy).
W okresie postnatalnym wysoka śmiertelność cieląt
występuje tuż po urodzeniu (l0).

Wyniki badań zamięszczono w tab. 1. Najwyższy
odsetek urodzonych cieląt uzyskano w przypadku
transferu zarodków z grupy kontrolnej (80%). Wynik
ten jest porównywalny, a nawet wyższy nlż w przy-
padku MOET (l, 17), co należy tŁumaczyć bardzo ostrą
selekcją zarodków pTzeznaczonych do transferu.
O wiele niższy odsetekurodzonych cieląt obserwowa-
no w przypadku transferu zarodków GFP pozytywnych
(grupa doświadczalna), (25oń), Tak wyrażnę rożnice
między grupą doświadczalną a kontrolną mogą być
efektem negatywnego wpływu wprowadzonej kon-
strukcji genowej na funkcjonowanie genów gospoda-
Tza, co w skrajnych przypadkachmożę prowadzić do
resorpcji płodów lub poronień (7).

Nie stwierdzono rożntcy w długości ciĘy, która
w poszczególnych grupach mieściła się w okresie od
277 do 283 dni, co jest zgodne z normami dla tego
gatunku. Porody przebiegały bez żadnych komplika-
cji, a wszystkie biorczynie wycieliły się w sposób na-
turalny. Urodzone cielęta były zdrowe t charakteryzo-
wały sięprawidłowąmasąciała (od 2I,5 do 40,5 kg).
W celu wyeliminowania wystąpienia trudnych poro-
dów celowo do zapłodnienia in vitro użyto nasienia
buhaja rasy jersey, która charakteryzuje się niskąmasą
ciała. Jednak niepokojącym przypadkiem jest najmniej-
sza jałowka, której masa urodzeniowa wyniosła tylko
2I,5 kg. Jakkolwiek najpowazniejszym problemem
związanym z produkcją zarodków in vitro jest duza
masa urodzeniowa cieląt (7, II, I7), to jednak zbyt
niska masa urodzeniowa możerówniez być zjawiskiem
niekorzystnym. W grupie kontrolnej wszystkie urodzo-
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ne cielęta sąbuhajkami. Natomiast w grupie doświad-
czalnej uzyskano porownywalny rozkład płci (3 bu-
hajki i 2 jałówki).

Obecnie prowadzone są badania nad integracją
wprowadzonej konstrukcji (pbLGTNF-EGFP) z geno-
mem gospodarza. Zarówno cielęta po transferze za-
rodków wyprodukowanych in v i tro (grupa kontrolna),
jak i zarodków GFP pozytywnych (grupa doświadczal-
na) stanowią unikalne stado cieląt w Polsce. Ponie-
waż istnieją uzasadnione obawy, że wady u potom-
stwa mogą ujawnić się w poźniejszym okresie, stąd
też wszystkie osobniki pozostają pod ścisłą kontrolą
w celu monitorowania ich dalszego rozwoju.
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