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Development of embryottansfet methods in swine
Summary

Porcine embryo transfers have been performed for approximately 50 years, and surgical methods have
been proven to be reliable for the transfer of embryos. On the 4th or sth day after twelve to twenty embryos in
stages of a few cells of morulae and b|astocysts are moved into an iso|ated uterus horn or oviduct. Pregnancy
ratós and litter sizes after conventional §urgery were l2o/o to l00oń and 6 to 8 piglets, respectively. Its efficacy
is dependent on age of recipients, the stage of embryo deve|opment, numbers of yellow bodies on the ovaries of
the iecipients, numbers ańd place in the uterus horn where embryos lvere transferred. Less invasive than
surgical methods is endoscopic embryo transfer. Lately, the mini-laparotomy for embryo transfer has been
desĆribed. This method consists of a midventra| incision of 4cm enabling the surgeon to grasp a uterus horn
with two fingers and exteriorize it. The results are comparable to conventional methods. The cervix is
a barrier foitransferring porcine embryos non-surgically. Different instruments for nonsurgical embryo
transfer in swine were used. Most of them were modified versions of artificial spirette catheters and specia|
instruments. The obtained resu|ts differed: from 30 to 600ń of pregnancies and 7.8 to 6.2live born piglets. The
modified flexible catheters originally developed for deep intrauterine insemination in pigs were used to insert
swine embryos. The time required to successfully complete the procedure of embryo transfer depends on the

Ępe of female, and lasts about 2.5 minutes. The farrowing rate was 70.87o and 6.9 piglets w_ere born on
average. This new method offers new possibilities for the nonsurgical transfer of embryos in swine.
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Transfer zarodków u świń, w przeciwieństwie do
by dła nię znalazŁ dotychc z a s s z ers z e g o pt akty czne go
zastosowanta. Z danych statystycznych wynika, że
w 2000 r. przeprowadzono na świecie za\ędwie 260
zabiegów pozyskiwania zarodków. W łm sam}m roku
dokonano transferu 709I zarodków, prawie wyłącz-
nie świezych(27).

Mniejsze zainteresowanie transferem zarodków
u świń wyn lkaŁo z kilku p owodow. W przeciwieństwie
do krow, świnie cechuje znacznię większa plenność.
Równocześnie świnie należą do zwterząt poliestral-
nych, ciĘa ich trwa stosunkowo krótko, krótki jest
także odstęp pokoleń, co znacznie ogranlcza wyko-
rzystanie transferu zarodków jako metody pozwalają-
cej na zrraczne przyspieszenie postępu hodowlanego.
Jednym z istotnych elementów hamujących rozwoj
transferu zarodków u świń była dotąd takżekontęcz-
ność posługiwania się krwawymi metodami pozyski-
wania oraz ptzenoszenia zarodków (2, 14, 15), Ko-
niecznośc ta wynlka z charakterys Ę cznej budowy ukła-
du rozrodczego świń; długiej, trudnej do penetracji
kateterem szyjki macicznej oraz długtch rogów ma-
cicznychwykhtczającychgłębokądepozycjęzarodkow
pfzy pomocy dostępnych instrumentów. Nie bez zna-
czenia dla rozwoj u metody w c elach komercyj nych j e st

takze sto sunkowo wąska relacj a daw czyh do biorc zyń
wyrażana stosunkiem 1 : 1 lub 1 : 1,5. Z drugiej
strony, wydaje się, ze transfęr zarodków u świń w naj-
bliższej przyszłości zyskiwać będzie na znaczeniu,
biorąc pod uwagę mozliwości szerszego wykorzysta-
nia b ar dziej zło żony ch te chno 1 o gi i, taki ch j ak ho d ow-
Ia zarodków in vitro, uzyskiwante zwierząt trans-
genicznych i klonowanie. Pewien wpływ na rozwoj
metod przefloszcnia zarodków będzie miał takżę
rosnący obrót izolowanym materiałem biologicznym,
ratowanie zagrożonych wyginięciem ras świń oraz eli-
minacja ryzyka transmisji chorób (6,I],22).

Transfer zarodków u świń jest kompleksem zabię-
gów, obejmujących dobór i hormonalne przygotowa-
nie dawczyń, pozyskiwanię zarodków, ich obrobkę in
vitro (ocena. sortowanie, krótkotrwała hodowla i trans-
port), j ak również przenoszenie zarodków do biorczyń
o cyklu rujowym optymalnie zsynchronizowanym
z cyklem rujowym dawczyń.

W niniej szym opracowaniu przedstawiono vnryłącz-
nie rozwój metod przęnoszęnia zarodków oraz ich
efektywność u świń,

Przez dh"rgi czas j"dyrrą dostępną metodą umozli-
wiającą depozycję zarodków w drogach rodnych był
ich transfer metodą krwawą. Biorczyntami są lochy



lub loszki poddawane synchronizacji rui. W 4. lub 5.
dniu po rui, bezpośrednio przed przystąpieniem do
zabiegll chirurgicznego odpowiednio przygotowane
farmakolo g icznię biorczynie układane s ą na grzbiecie
i ustalane. Następnie w linii białej dokonywano lapa-
rotomi i ustalano macicę. Zarodki, w zalezności od
ich stopnia rozwoju wprowadzano wraz z niewielką
ilościąpozywki (0,3 m1), w liczbię około 20 do świat-
ła jajowodu lub macicy przy pomocy szklanej pipety
(3, 8). Po zdeponowaniu zarodków dokonywano re-
pozycji macicy i kilkoma szwami zamykano jamę
br nlszną. M eto da chirur giczna gwarantuj e sto sunko -
wo wysoki odsetek ciĘ oraz satysfakcjonującą wiel-
kość miofu. EfekĘwność metody zależym.in odwie-
ku biorczyń, lic zby wpr ow adzany ch zaro dkóq ich sta-
dium rozwoju i jakości, czasl przechowyłvania oraz
stopnia synchronizacji dawczyni i biorczyni (2,3,8,
13). Jak wykazano, poziom progesteronu we krwi
l dawczyi jest w dniu transferu wyższy niz u bior-
czyń. Analogiczne stęzenia notuje się u biorczyń do-
piero po upĘwie 24 godzin. Dla uzyskania lepszych
wyników sugeruj e s ię nieznac znę pr zesunięc ie termi -

nu transferu zarodków (4). W przypadku transferu za-
rodków do jajowodu biorczyń opóźnienie transferu
o 24 godztny w porównaniu z terminem rui u daw-
cąm wpĘwa korzystnie na zwiększenie masy miotu,
wielkość powierzchni łozyska i długość miejsca im-
plantacji (31).

Coraz większe :uzrranle znajduje inna, mniej inwa-
zryjna metoda przenoszęnia zarodków z v,rykoruysta-
niem endoskopu (1, 5,23,26). Metoda ta stosowana
była z powodzeniem w b adaniach biomedycznych do
diagnozow ania zmtan patolo gicznych na j aj nikach,
obserwacji dojrzewania pęcherzyków j ajnikowych, ich
owulacji, pozyskiwania zarodków, inseminacji doja-
jowodowej oraz OPU (5). Zabiegtransferu zarodków
jest stosunkowo prosty tprzebiegaw identyczny spo-
sób jak pozyskiwanie zarodków metodą endoskopo-
wą. Po przebiciu powłok brzusznych i uchwyceniu
j aj owodu przy pomocy atraumaĘ czny ch szczyplęc,
przez stalowy kateter wprow adzanę są zarodki z 0,I mI
pożywki do światła jajowodu bądż jedneeo z rogów

macicy, Pierwsze próby transferu zarodków z wyko-
rzystaniem endo skopu pozwoliły uzyskiwać zale dw ie
I4oń ciĘy, z ktorych nie urodziło się zadne prosię.
Pierwsze prosięta urodzone w wyniku zastosowania
tej metody opisano w 1991roku (1). Miejsce wprowa-
dzeniazarodków nie róznicuj e odsetka uzyskiwanych
ciązy.Po wprowadzeniu zarodków do jajowodow
stwierdzan o ciĘę u 33oń bior czyń, natomiast po ich
depozycji w macicy l3I,5oń. Liczby rodzących się
prosiąt nie byĘ satysfakcjonujące i wynosiły od 1,8

w przypadku deponowania zarodków w jajowodach do
2,3 po umieszczeniu zarodków w macicy. Ostatnio
przedstawiono endoskopową metodę przenoszenia
zarodków nadaj ącą się do rutynowej praktyki ipozwa-
Iającąna uzyskiwanię 90oń odsetka cięzarnych samic
(7). Uzyskane wyniki wskazują na mozliwość wyko-
rzystaniaw praktyce mało inwazyjnych technik prze-
noszenia zarodków. Pewnym mankamentem metody
j est koniec znośó posiadania odpowiedniego ekwipun-
ku oraz wyspecj alizowanego personelu.

O statnio opis ano prostą meto dę przeno sz ęnia zar od-
kow z zastosowaniem minilaparotomii (16), Polega
ona na wykonaniu około 4 cm nacięcia pomiędzy dru-
gąitrzeciąparą sutek. Następnie 3 cm pętlę rogu ma-
cicy chwyta się p omię dzy p alec wskazuj ący or az duĘ
i wydobyw ana zewnętrz. W kolejnym kroku przy po-
mocy igĘ do światła macicy wprowadzane są zarod-
ki. Metoda ta nie wymaga dokładnego ustalania miejs-
ca depozy cji zarodków. W badaniach porównaw czych,
w których oceniano efektywność metody minilaparo-
skopowej oraz tt ady cvjnie stosowanej metody chirur-
gtcznej stwierdzono, ze odsetek cięzarnych ś,wiń oraz
wielko ść miotu s ą porównywalne i w;mo szą odpowied-
nio 670ń i 600/0, wielkośc miotu zaś 6,2 i 7,4 prosiąt.
Wedfug autorów, istnieją realne szanse na wykorzys-
tanie minilaparotomii w komercyjnym transferze za-
rodków. Sumaryczne ze stawienie efektów krwawych
technik przenoszenia świezych zarodków u świń przed-
stawia tab. 1,

Badania nad bezkrwawyrn przenoszeniem zarodków
u świń mają stosunkowo długąhistorię. Pierwszą cią-
żę, po przeniesieniu świeżych zarodków świńskich

Tab. 1. Sumaryczne zestawienie efektywności krwawych metod przenoszenia świeżych zarodków u świń
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uzyskali Polge i Day w 1968 roku (21). Sukces ten
powtórzyli po blisko 20Iatach Sims i First, wprowa-
dzając zarodki do macicy biorczyńprzy pomocy spi-
ralnego katetera, analogicznego do stosowanego pod-
czas inseminacji (cyt. za 71, 29). Model spiralnego,
plastikowego lub gumowego katetera z okleinąwiny-
lową wykorzysĘwany był także na początku lat 90.
(24),W badaniach Ęch zarodki w stadium ośmiu bla-
stomerów do wczesnej blastocysty przenoszono do
macicy 58 loszek, uzyskując 6 ciĘ. Dwie biorcz;mie
poddano ubojowi, stwierdzając w macicy obecność
odp, dziewięciu i trzech normalnych płodów. Trzy
kolej ne biorczynie ur o dzlĘ, odpowi edn io, trzy, sześó
i siedem żywych prosiąt, natomiast ostatnia poroniła
między 45. a 60. dniem ciązy.

Prosty i oryginalny kateter do przenoszęnta zarod-
ków u świń opracowali w 1994 r. Hazeleger i wsp.
(11). Eksperyment, w którym do macicy biorczyń de-
ponowano zarodkiw stadium moruli i blastocys§ udo-
wodnił, ze istnieje mozliwość skutecznego przenosze-
nia zar o dkow p ozwalaj ąc a na lzy skiwani e wys oki e go
odsetka ciĘy (II,I2). Opisany przyrząd składał się
ze stalowego zgłębnlka zagiętego na jednym z koń-
ców pod kątem prostym. Przy jego pomocy penetro-
wano szyjkę maciczną. Do stalowego zgłębnikaprzy-
mocowana była sonda - plastikowa ruręczka, przy
pomocy której wprowadzano zarodki, Odsetek cieiar-
nych biorczyń istotnie zalężaŁ od rodzaju wprowadza-
nych do macicy zarodków. O ile w macicy deponowa-
no zarodki w stadium moruli i blastocysty prośnych
było 5lYrbtorczyh, o tyle po wprowadzeniu wyłącz-
nie blastocyst - tylko 10%. Odsetek ciĘy za\ężałteż
od rozmiarów blastocysĘ oraz dawki PMSG vytej
do wyłvołania rui, nie był natomiast zależny od wyso-
kości dawki hCG stosowanej do wywoĘwania owu-
lacji. Równocześnie, jeżeli średnica blastocysĘ była
mniej sza od 1 5 8 mikormetrów, odsetek prośnych bior-
czyń wynoslł43Yo,natomiast w przypadku kiedy śred-
nica tabyła większa od 1 5 8 mikrometr ów - 7 7 % (I3).
P r zeciętna wielko ś ć miotu była wys oka i wlmo siła 6, 7
prosiąt. Kilka miesięcy póżniej, :używ ając tdenty cz-
nego katetera, którym wprowadzano do macicy od 28
do 30 zarodków wyŁącznie w stadium wczesnej blas-
tocysĘ, uzyskiwano 59oń ciĘy i 10,9 prosiąt w mio-
cie (1 1).

Udoskonaloną postacią przedstawionych wyżej ka-
teterów są stosowane do komercyjnego transferu za-
rodków u świń w Holandii kateter Swinelet@ (25) oraz
kateter firmy Minitiib (20, 25). Ryc. 1 przedstawia spi-
ralny kateter do przenoszenia zarodków u świń firmy
Minittib. Oryginalny kateter do przenoszenla zarod-
ków u świń opisano w pod koniec lat dziewięćdzię-
sią§ch (I2,2Ż,28). Kateter ten składał się z trzęch
części. Pierwszą stanowił kateter spiralny wykorzysty-
wany do sztucznego unasienniania świń. Do jego wnę-
trza wprow adzano transcerwikalną kaniul ę, która za-
kończona była kulką ułatwiaj ącą pasażkateteru przez
szyjkę maciczną. Ttzecią część natomiast stanowiła

Ryc. 1. Kateter firmy Minitiib

elastyczna rureczkao średnicy 5 mm i długości około
1,5 metra. Zadantęm wprowadzanego do szyjki ma-
cicznej katetera spiralnego (spirette) byłojej lszczel-
nianie i ustalanie. Transcerwikalna kanilua wkręcana
delikatnie zgodnie z ruchem wskazówęk zegara do
kanału s zyj ki macic znej, sfużyła do o s i ągni ęc i a świ at-
ła trzonl, macicy. W kolejnym kroku wprowadzano
sondę. Jest ona na tyle sztywna, żemożna jąbez trudu
wprowadzać do macicy i na tyle elasĘczna, że po do-
tarciu do szczytttrogu macicznęgo zawtja się w pętlę,
koniec jej zaś optera się o ścianę trzonumacicy. Poja-
wienie się oporu podczas wprowadzania sondy jest
dowodem na j ej właściwe ułozenie. Kolejqm krokiem
jest głęboka depozycjazarodków. Ryc. 2 przedstawia
sondę umie szczonąw kanale szyj ki macicznej. Ryc. 3

przedstawia miej sc e dep ozy cji zaro dków z zasto s owa-
niem opisanego kateteru. W badaniach amerykańskich
zarodkt - przeciętnte 22,5 - wprowadzano do macicy
I 6 bior czyń. Częśc z biorczyh stymulowano hormo-
nalnie, część przejawtała przed transferem naturalną

pro siąt nar o dzlło się u tych btor czyh, u ktorych zar o d-
ki wprowadzano po naturalnej rui. Podobny kateter,

c
Ryc. 2. Kateter skonstruowany przez Amerykanów (22). Son-
da i kaniula transcerwikalna są wprowadzanepoprzezzmo-

' dyfikowany kateter spiralny (Spirette). Kateter spiralny jest
używany do zamknięcia szyjki, jej uszĘwnienia i wyprosto-
wania (ruch A). Następnie wprowadzana jest transcerwikal-
na kaniula poprzezjej wkręcenie zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara i popchnięcie (ruch B). Zarazpo sforsowaniu szyj-
ki przy pomocy kaniuli transcerwikalnej, można swobodnie
wyprowadzić sondę (ruch C3).
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Ryc. 3. Depozycja zarodków w macicy. Kiedy transcerwikal-
na kaniula znajduje się w świetle trzonu macicy, uwalniana
jest sonda i wprowadzany jest pĘn zawierający zarodki. Kie-
dy osiągnie on szczyt rogu macicy, plastikowa rareczka,zktó-
rej jest zbudowana sonda, zawija się w pętlę. Sonda jest na
tyle twarda, że zapewnia wystarczającą sztywność dla jej
pasażaprzez macicę, z drugiej strony na tyle miękka, że moż-
liwe jest utworzenie pętli wewnątrz macicy. Po ulokowaniu
do światła rogu macicy uwalniane są zarodki

którego modyfikacj ę stanowił instrument przedstawia-
ny powyżej, szczegółowo opisywano wczeŚniej (18).
Składał się on także zę spiralnego katetera do insemi-
nacji świń, transcerwikalnej kaniuli o wyglądzie śru-
by i skoku, umozliwiającym j ej wprowadzanie poprzez
fałdy kanału szyjki macicznej do macicy oraz właści-
wej, domac icznej sondy. Dodatkowym elementem był
pręt do ustalenia głębokości wprowadzenia kaniuli
transcerwikalnej do macicy. Zastosowanie tego mo-
delu umozliwiło uzyskanie ciĘa u 3 1% świń blorczyh
i przeciętnie 6,1 prosiąt w miocie. W innych badaniach,
korzystając z podobnego kateteru i wprowadzając do
macicy śre dni o I I,7 zar o dkoq uzyskiw ano 2 I,8Yo cią-
4 i 4,3 prosiąt w miocie (9). Dla porównani a, zarodkt
pozyskiwane od tych samych biorczyń i przenoszone
metodą krwawą pozwalaĘ uzyskiwać 63,2Yo cięy,
zktórych narodzlło się przeciętnie 7 ,I prosiąt. Man-
kamentem przedstawionych wyżęj kateterów była ich
stosunkowoskomplikowanabudowa.Prrypuszczalnię
ztego powodu nie cieszyĘ się one szerszym zaintęrę-
Sowanlem.

Znakomity kateter do bezkrwawego transferu zarod-
ków opisali niedawno Hiszpanie (19,20). Użyrvali oni
elastycznego kateteru, stosowanego wcześniej do głę-
bokiego unasienniania świń, anazwanego od miejsca
jego opracowania, kateterem Murcia. Składa się on
z dwóch części. Pierwsząjest zmodyfikowany kateter
do sztucznego unasienniania, drugąnatomiast, ponad
metrowej długości (l,2metra) sonda o średnicy 4mm
i świetle wewnętrznym 0,7 mm. SzĘwnośó materia-
Łu, z któr e go wykonana j e st sonda, zap ewnia swobod-
ne jej przesuwanie wewnątrz drog rodnych biorczyrri,
natomiast elastyczność - odpowiednie jej ułożenie

wewnątrz rogu. W badaniach wstępnych kontrolowa-
no laparoskopowo ułozenie sondy wewnątrz rogu
macicy. Kateter prawidłowo założony wyginał róg
macicy w charakterysĘczny łuk. Niezwykła długość
sondy z kolei zapęwnla głęboką depozycję zarodków
Z pr zepr ow adzony ch b adań wynika, z e głęb oko ś ć, na
jakąwprowadzano kateter do macicy wynosiła od 14
do 77 cm = średnio 55,2 cm. Jak podkreślają autorzy,
zabiegtransferu jest niezwykle prosty, Przeciętny czas
niezbędny dla wprbwadzenia zarodków wynosił oko-
ło 2,4 minut i był nieco dłlższy u loszek. Równocześ-
nie trudności, na jakie napotykano podczas wprowa-
dzania katęteru w 83,3 oń vznano za nięznaczne, w p o -
zo stĄch I 6,7 oń przyp adkow za średnie do znaczny ch.
Podobnie, zachowante się świń podczas transferu za-
rodków określano w 87,5oń jako spokojne. Kateter
Murcia testowano na kilkudziesięciu biorczyniach,
z ktory ch 7 0,8Yo okazało s i ę pro śnych r o dząc śre dni o
6,9 prosiąt. Ryc. 4 przedstawia kateter Murcia.

Ryc.4. Kateter Murcia

Elastyczny kateter posiada szereg zalet. Po pierw-
sze, w porównani l z w cześniej s zymi modelami kate -
terów, jest pros§ i łatwy w uzyciu. Po drugie, jako
j edyny zap ewnia głęb oką de pozł cj ęzaro dków. Z tte -
których badań wiadomo, ze wprowa dzęnię zarodków
do trzonu macicy umozliwia uzyskante I2%o ciązy (30).
Ich zdeponowanie w środkowej części rogu względ-
nie w j e go szczy cie p ozw ala uzyskiwać o dpowiednio
88% i 8I% ciĘy. Po trzecie, jestprzyjazny dla bior-
cryln. Bior czynie mo gą byó wykorzysĘwane wielokrot-
nie, nadto nie wymagaj ą wcze śniej sze go pr zy gotow a-
nia farmakologicznego. Po czwarte wreszcie - nadaje
się do wielokrotnego lĘcia.

Tab, 2 przedstawia sumaryczne zestawienie efek-
tywno ści bezkrwawych metod przeno szenia zarodków
u świń. Wynika z niej, żę do bezkrwawego transferu
zarodków u świń stosowane sąrózne narzędzia.Róż-
najest takżeliczba i stadium rozwoju zarodków, miej-
sce ich depozy cjt oraz 1lośc wprowadzan ej z zarodka-
mi pożywki. Doskonalenie tych metod, a także świa-
domość wpływu omówionych czynników ryzyka
pozwala uzyskiwać coraz lepsze renlltaty w odnie-
sieniu do odsetka ciężamychbiorczyh oraz wielkości
miotów.

Reasumując, bezkrwawy transfer zarodków u świń
umożliwia w obecnej chwili uzyskiwanie wpików



Tab.2. Sumaryczne zestawienie bezkrwawych metod przenoszenia zarodków u Świń

Bodzai
kateteta1

znieczulenie
Liczba

biotczyń
Liczba

zatodków

llość
wprcwadzonej
pożywki(w ml)

Stadium rozwoiowe
zalodka

% ciąży
Wielkość

miotu
Dane

lelelencyine

Al+Sl

Al

Al

Al+Sl

Al

sl

sl

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

58

46

21

16

25

45

24

25-40

12,0

17,0

22,5

18,0

25

31

10-12

10-12

< 0,1

< 0,3

30-50

btak da nych

0,3

8 blastomerów do blastocysly

4 blaslomelowe do blastocysty

morula do blaslocysty

4 komórkowe do blaslocysty

4 blastometowe d0 blastocysty

b laslocysta

morula do blastocysty

21,7

22,0

33,0

31,0

64,0

1 00,0

70,8

4,3

4,3

6,7

6,2

3,1

3,8

6,9

Reichenbach i wsp. (24)

Galvin i wsp. (10)

Hazeleget i wsp. (12)

Li i wsp. (18)

Yonemula i wsp. (29)

Smits (25)

Mailinez i wsp. (20)

Objaśnienia: l AI - zmodyfikowany kateter do szfucznego unasienniania, SI - specjalny instnrment

nieodbiegających od dotychczas lżywanych metod
chirurgicznych. Fakt ten znacząco zwiększa możliwoś-
ci wykorzystania przenoszenia zarodków w praktyce
or az sprzyj a dynamicznemu rozwoj owi biotechnolo -
gii stosowanychw rozrodzie świń.
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SEGEV G., BANETH G., LEVITIN B., SHLOS-
BERG A., AROCH I.: Przypadkowe zatracie 17
psów lazalocydem. (Accidental poisoning of 17 dogs
with lasalocid). Vet. Rec. 155, 174-176,2004 (6)

W okresie 10 dni u 17 psów wystąpiło osłabienie i zaburzenia neurologiczne

o różnym nasileniu U części psów odruchy nelwowe byĘ osłabione, rrystępo-

wał ślinotok, dusznośó, biegunka, częśó psów leżała Badanie toksykologiczne
krwi metodą półilościowej chromatografii cienkowarstwowej wykazało obec-

ność 1azalocydu w ilości 50 mg/kg Zatrucie wystąpiło po 12 godz. po spożyciu
karmy Dwa psy hospitalizowano, pozostałe 1eczono u właścicieli U pięciu psów

zastosowano aktywowany węgie1 w ilości l g/kg. Jeden z hospitalizowanych
psów z silnie nasilonymi objawami zatrucia padł po kilku godzinach od momen-

tu rozpoczęcia 1e czenia. Cztery psy leczone u właścicieli padĘ pozostałe wyle-
czono po 4 dniaclr. 
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