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Praca oryginalna Original paper

Metody wspomaganego zap³odnienia polegaj¹ na
u³atwieniu pokonania lub wyeliminowaniu bariery,
jak¹ stanowi dla plemników os³onka przejrzysta. Nie-
które z nich pozwalaj¹ na bezpo�rednie wprowadzenie
wyselekcjonowanego plemnika do wnêtrza cytoplazmy
komórki jajowej (ICSI) lub pod os³onkê przejrzyst¹
do przestrzeni podotoczkowej (SZSI), u³atwiaj¹c do-
datkowo proces fuzji obu gamet. Pierwsze ekspery-
menty zap³odnienia wspomaganego zapocz¹tkowano
w latach sze�ædziesi¹tych na komórkach je¿owca mor-
skiego (Sea urchin) (14), a nastêpnie na wielu innych
gatunkach zwierz¹t.

Nowoczesne metody wspomagania rozrodu u koni,
takie jak: superowulacja, inseminacja sortowanym
nasieniem, klasyczne zap³odnienie in vitro, zap³odnie-
nie wspomagane i klonowanie rozwijaj¹ siê bardzo
wolno, wci¹¿ pozostaj¹ niedopracowane i ma³o efek-
tywne, podczas gdy podobne techniki np. u byd³a s¹
ju¿ stosowane na szerok¹ skalê. Przyczyn niepowo-
dzeñ upatruje siê w szeregu barier gatunkowych prze-
jawiaj¹cych siê: trudno�ciami w dostêpie do materia³u
rze�nego, trudno�ciami z pozyskiwaniem i klasyfika-
cj¹ oocytów, s³abymi wynikami dojrzewania in vitro

oocytów, problemami z kapacytacj¹ plemników in vi-
tro, a co za tym idzie � z klasycznym zap³odnieniem
(IVF), oraz w niedopracowanych systemach hodowli
zarodków.

W zwi¹zku z tym zap³odnienie wspomagane u koni
jest obecnie jedn¹ z kluczowych biotechnik pozwala-
j¹cych na produkcjê zarodków w warunkach pozaustro-
jowych i uzyskanie potomstwa od osobników z obni-
¿on¹ p³odno�ci¹. Dlatego od 1996 r., kiedy na �wiat
przysz³o pierwsze �rebiê po mikroiniekcji plemnika
do cytoplazmy oocytu klaczy trwaj¹ intensywne próby
udoskonalenia metody. Mimo licznych do�wiadczeñ
tylko w kilku o�rodkach na �wiecie doprowadzono do
narodzin �rebi¹t po ICSI (8, 10, 17, 20). W Polsce
dotychczas nie pojawi³y siê ¿adne informacje o uzy-
skaniu zarodków koñskich w wyniku zap³odnienia
wspomaganego metod¹ ICSI.

Celem badañ by³a próba uzyskania zarodków po
zap³odnieniu wspomaganym poprzez mikroiniekcjê
plemników do cytoplazmy dojrzewaj¹cych in vitro
oocytów pozyskanych po uboju klaczy oraz ustalenie
optymalnych warunków hodowli in vitro uzyskanych
zarodków.
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Summary
The aim of this study was to obtain embryos after assisted fertilization of oocytes collected from slaugh-

tered mares and matured in vitro by an intracytoplasmic sperm injection (ICSI) and to establish optimal
conditions for the in vitro culture of the embryos. Oocytes were collected by the scraping method and cultured
in vitro in TCM with Earl�s salts supplemented with 20% FBS, 5 g/ml FSH, estradiol 1 g/ml, pyruvate and
glutamine. After a 30-hour in vitro culture oocytes that had reached the metaphase II stage were subjected to
an intracytoplasmic sperm microinjection (ICSI) with frozen semen. After thawing, a motile sperm selection
was carried out by the �swim up� method. Then the sperm was immobilized, aspirated into an injection
pipette, and introduced into the cytoplasm of an oocyte. Microinjected oocytes were transferred onto a culture
medium: DMEM F12 or SOF. The control group consisted of oocytes subjected to microinjection without
sperm (sham ICSI). Oocytes that did not show signs of development and embryos in different developmental
stages were fixed and stained with Hoechst fluorochrome. The in vitro culture of embryos in the DMEM F12
medium produced only early stages of development (pronucleus, two-blastomere embryos). In contrast, the in
vitro culture in the SOF medium produced embryos in the morula stage (6.8%). In the control group, no signs
of embryonic development were observed.
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Materia³ i metody
Pozyskanie jajników. Jajniki do badañ pobierano w uboj-

ni koni. Pozyskane jajniki owiniête ja³ow¹ gaz¹ transpor-
towano w termosie w temperaturze ok. 38°C do laborato-
rium w czasie 30-45 minut.

Pozyskanie oocytów. Oocyty klaczy pozyskiwano me-
tod¹ ³y¿eczkowania, polegaj¹c¹ na ciêciu jajnika przy u¿y-
ciu skalpela na cienkie plastry, a nastêpnie zeskrobywaniu
warstwy ziarnistej ka¿dego pêcherzyka jajnikowego przy
u¿yciu ³y¿eczek dentystycznych, których rozmiar dobiera-
ny by³ stosownie do wielko�ci pêcherzyków. Zawarto�æ
³y¿eczki by³a sp³ukiwana do szalki Petriego z uprzednio
przygotowan¹ i podgrzan¹ do temperatury 38°C po¿ywk¹
TCM 199 hepes, uzupe³nion¹ 10% FBS i 30-40 µl/ml hepa-
ryny. Nastêpnie przy u¿yciu mikroskopu stereoskopowego
wyszukiwano oocyty i klasyfikowano na kilka grup we-
d³ug ogólnie przyjêtej skali stosowanej dla oocytów koñ-
skich: Cp (compact cumulus) � oocyty ze zbitym wzgór-
kiem jajono�nym, Exp (expanded cumulus) � oocyty z roz-
proszonym wzgórkiem jajono�nym, Cr (corona radiata) �
oocyty otoczone tylko wieñcem promienistym, Zdg � oocyty
zdegenerowane (3, 9, 12, 13).

Hodowla in vitro oocytów. Do hodowli in vitro (IVM)
zakwalifikowano oocyty ze zbitym wzgórkiem jajono�nym
(Cp) i otoczone tylko wieñcem promienistym (Cr). Hodowlê
przeprowadzano w po¿ywce TCM 199 na solach Earla uzu-
pe³nionej 20% FBS, 5 µg/ml FSH, 1 µg/ml estradiolu,
2 mM pirogronianu, 4 mM l-glutaminy, 100 i.u. penicyliny,
0,1 mg/ml streptomycyny. Oocyty po przep³ukaniu umiesz-
czano w naczynkach czterodo³kowych w 500 µl wcze�niej
przygotowanej i ekwilibrowanej po¿ywki i hodowano ok.
30 godzin w temperaturze 38°C w atmosferze 5% CO

2
.

Postêpowanie po hodowli in vitro. Po hodowli oocyty
by³y przenoszone do po¿ywki TCM 199 hepes z dodatkiem
200 i.u./ml hialuronidazy i inkubowane ok. 2 minut. Po tym
czasie by³y przemywane i oczyszczane z komórek ziarni-

stych poprzez mechaniczne pipetowanie w po¿ywce TCM
199 hepes uzupe³nionej 10% FBS. Do dalszego postêpo-
wania zakwalifikowano oocyty z widocznym pierwszym
cia³kiem kierunkowym.

Przygotowanie nasienia. Do mikroiniekcji wykorzysta-
no nasienie mro¿one. S³omki z nasieniem rozmra¿ano
w temperaturze 37°C przez ok. 30 sekund. Nastêpnie 200 µl
nasienia umieszczano na dnie 5 ml probówki zawieraj¹cej
1 ml Sp-Talp i inkubowano przez 20 minut w celu selekcji
ruchliwych plemników. Po 2-minutowej inkubacji zbierano
górn¹ warstwê po¿ywki (0,6 ml), a nastêpnie wirowano z si³¹
327 g przez 3 minuty w probówce 1,5 ml. Po odwirowaniu
plemniki zosta³y u¿yte do mikroiniekcji.

Technika ICSI. Do ICSI zosta³ u¿yty mikromanipulator
olejowy Narischige. Proces mikroiniekcji przeprowadza-
no w temperaturze pokojowej. Bezpo�rednio przed mikro-
iniekcj¹ 1 µl odwirowanego nasienia umieszczano w 3 µl
po¿ywki Sp-Talp zawieraj¹cej 10% PVP. W dalszej kolej-
no�ci losowo wybrany plemnik unieruchomiono poprzez
nacisk koñcem mikropipety iniekcyjnej o �rednicy 7 µm
na witkê plemnika i prze³amanie jej w po³owie d³ugo�ci.
Po ustaniu ruchu plemnik aspirowano od strony witki do
mikropipety. Oocyty umieszczono wcze�niej w 50 µl kro-
plach TCM 199 hepes z dodatkiem 10% FBS i kolejno pod-
trzymywano przy u¿yciu mikropipety o �rednicy ok. 100 µm.
Mikroiniekcji dokonywano po stronie przeciwnej lub z boku
do cia³ka kierunkowego. Mikropipetê z plemnikiem mia-
rowo dociskano do oocytu, do momentu przenikniêcia przez
os³onkê przejrzyst¹ i b³onê komórkow¹. Po odpowiednim
umieszczeniu pipety w cytoplazmie plemnik ostro¿nie
wprowadzano do oocytu, a nastêpnie mikropipetê wycofy-
wano. Po wycofaniu pipety oolemma wraca³a do pierwot-
nego kszta³tu w temperaturze pokojowej w ci¹gu kilkuna-
stu minut.

Kontrola � ��lepe ICSI�. Grupê kontroln¹ stanowi³y
oocyty poddane mikroiniekcji pust¹ mikropipet¹.

Ryc. 1. Zarodek koñski w stadium moruli (pow. 100 ×) Ryc. 2. Zarodek koñski w stadium moruli po wybarwieniu
fluorochromem Hoechst (pow. 100 ×)
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Hodowla in vitro zarodków. Oocyty po mikroiniekcji
hodowano w po¿ywce DMEM F 12 lub SOF (syntetic ovi-
duct fluid) w inkubatorze typu Heraeus w atmosferze 5%
CO

2
, 5% O

2
 i 90% N

2
. Zarodki hodowano do momentu usta-

nia podzia³ów blastomerów, kontroluj¹c ich rozwój co 24
godziny.

Ocena zarodków. Oocyty, które nie wykazywa³y symp-
tomów rozwoju oraz zarodki w ró¿nych stadiach rozwojo-
wych utrwalano w roztworze zbuforowanej formaliny.
Utrwalone oocyty i zarodki wybarwiano barwnikiem
Hoechst 33342 i oceniano pod mikroskopem fluorescen-
cyjnym, zwracaj¹c uwagê na obecno�æ przedj¹drzy lub j¹-
der komórkowych w blastomerach.

Analiza statystyczna. Do oceny statystycznej u¿yto
testu istotno�ci miêdzy dwiema proporcjami w celu okre�-
lenia istotno�ci ró¿nicy miêdzy proporcjami.

Wyniki i omówienie
Do zap³odnienia wspomaganego przeznaczono 124

oocyty, spo�ród których 80 hodowano po mikroiniek-
cji w po¿ywce DMEM F12, a 44 w po¿ywce SOF. Dla
obu grup próbê kontroln¹ stanowi³y oocyty poddane
mikroiniekcji bez plemnika (�lepe ICSI) i hodowane
w po¿ywce DMEM F12 i SOF. W tab. 1. przedstawio-
no wyniki zap³odnienia wspomaganego. Najlepsze
wyniki uzyskano w grupie oocytów poddanych mikro-
iniekcji i hodowanych w po¿ywce SOF. W grupie oocy-
tów hodowanych w po¿ywce DMEM F12 zaobserwo-
wano 5% zarodków, a w grupie oocytów hodowanych
w SOF 34%, ponadto tylko w tej grupie zaobserwo-

wano zarodki w stadium moruli. Dodatkowo podczas
hodowli w po¿ywce DMEM F12 wiêcej oocytów ule-
g³o degeneracji (32,5% do 15,9%), z czego fragmen-
tacjê cytoplazmy zaobserwowano u 13,8% oocytów
w stosunku do 6,8% fragmentowanych oocytów z gru-
py hodowanej w SOF. W przypadku oocytów podda-
nych mikroiniekcji bez plemnika nie zaobserwowano
stadium przedj¹drzy, jak równie¿ zarodków, natomiast
odnotowano du¿y stopieñ fragmentacji (27,6% do
22,5%). Ponadto 10,5% wszystkich oocytów zosta³o
uszkodzonych podczas mikroiniekcji. Uszkodzenia
polega³y g³ównie na niezasklepieniu oolemmy i wy-
cieku cytoplazmy.

Na efektywno�æ zap³odnienia wspomaganego ma
wp³yw szereg czynników, spo�ród których najwa¿niej-
sze to: dysponowanie odpowiedni¹ ilo�ci¹ gamet, efek-
tywna hodowla in vitro oocytów, opanowanie techniki
mikromanipulacji, dysponowanie odpowiednim sprzê-
tem (mikromanipulator i mikropipety), dobór po¿ywek,
atmosfery oraz temperatury do hodowli zarodków
w warunkach pozaustrojowych.

W wielu do�wiadczeniach testowano rozmaite po-
¿ywki do hodowli oocytów poddanych mikroiniekcji
(ICSI), takie jak: G1.2 (4), DMEM F12, CZB (5), SOF
(8). Ponadto próbowano wspomagaæ hodowlê zarod-
ków komórkami epitelium jajowodu (1) czy komór-
kami granulozy (19), jednak¿e bez wzglêdu na rodzaj
po¿ywki odsetek zarodków rozwijaj¹cych siê do sta-
dium blastocysty by³ ni¿szy ni¿ 10% (4, 6, 8, 11, 17).

Dla porównania zarodki rozwijaj¹ce
siê w jajowodach biorczyñ po�rednich
(owiec) rozwija³y siê w 36% do sta-
dium blastocysty (8, 9, 16).

W grupie oocytów hodowanych po
mikroiniekcji plemnika w po¿ywce
DMEM F12 uzyskano 38,7% przed-
j¹drzy i 5% zarodków dwublastome-
rowych, co by³o wynikiem odbiega-
j¹cym od wyników innych autorów.
W innych badaniach modyfikowano
sk³ad atmosfery (3, 12). Ponadto za-
stosowanie piezoelektrycznych ma-
nipulatorów równie¿ zwiêksza³o od-
setek rozwijaj¹cych siê zarodków (3,
12). Temperatura, w jakiej dokonywa-
na jest mikromanipulacja, odgrywa
tak¿e znacz¹c¹ rolê. Wed³ug niektó-
rych autorów, konieczne jest przepro-
wadzanie mikroiniekcji w temperatu-
rze pokojowej bez stosowania pod-
grzewanych stolików i pozostawienie
nak³utych oocytów w temperaturze
pokojowej przez ok. 20 minut w celu
zasklepienia b³ony komórkowej (2, 4,
15).

Ze wzglêdu na niezadowalaj¹ce
wyniki w grupie hodowanej w po¿yw-
ce DMEM F12 zaczêto szukaæ mo¿-Obja�nienia: a:b, a:c, c:d � ró¿nice statystycznie istotne na poziomie p £ 0,05

Tab. 1. Rozwój oocytów poddanych mikroiniekcji plemników (ICSI) oraz mikro-
iniekcji bez plemnika (�lepe ICSI), hodowanych w po¿ywkach DMEM F12 i SOF
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liwo�ci poprawy wyników poprzez zmianê po¿ywki
na syntetyczny p³yn jajowodowy (SOF). W wyniku
wprowadzonych zmian uzyskano 31,8% oocytów
w stadium przedj¹drzy i 34% dziel¹cych siê zarodków,
z czego 6,8% osi¹gnê³o stadium moruli. Podobny wy-
nik (5% morul) uzyskali Choi i wsp. (5), stosuj¹c po-
¿ywkê CBZ i G1.2/G1.3, natomiast lepszy rezultat (1%
morul i 9% blastocyst) zanotowali po hodowli zarod-
ków w po¿ywce DMEM F12 w zmodyfikowanej at-
mosferze (4). W badaniach innych autorów (1, 8, 19)
odsetek dziel¹cych siê zarodków waha³ siê pomiêdzy
20-60%.

Techniki mikromanipulacji na komórkach s¹ tech-
nikami inwazyjnymi i czêsto dochodzi do mechanicz-
nych uszkodzeñ komórek w trakcie takich zabiegów.
Dobór odpowiedniej �rednicy i odpowiednio zaostrzo-
nego koñca mikropipety decyduje o liczbie uszkodzo-
nych oocytów podczas mikroiniekcji i szybko�ci za-
sklepiania oolemy po wysuniêciu pipety z cytoplazmy.
Podczas zabiegu mikroiniekcji uszkodzonych zosta-
³o we wszystkich grupach �rednio 10,5% oocytów.
Uszkodzenia polega³y przede wszystkim na wycieku
cytoplazmy poprzez uszkodzon¹ oolemmê. W bada-
niach przeprowadzonych przez Grondhala i wsp. (10)
�redni odsetek uszkodzonych oocytów wynosi³ 13%,
natomiast przez Franza i wsp. (7) jedynie 2%.

W grupach oocytów poddanych ��lepemu ICSI� nie
stwierdzono ¿adnych symptomów rozwoju. Zaobser-
wowano natomiast du¿y odsetek zdegenerowanych
oocytów � 63% w po¿ywce DMEM F12 i 57% w SOF.
Wiele ze zdegenerowanych oocytów wykazywa³o frag-
mentacjê cytoplazmy. Oocyty i zarodki koñskie posia-
daj¹ ciemn¹ cytoplazmê, przez co trudno jest odró¿-
niæ zarodki kilku- lub kilkunastoblastomerowe od
oocytów z fragmentaryczn¹ cytoplazm¹. Bardzo rzad-
kie s¹ informacje o rozwoju pojedynczych zarodków
po ��lepym ICSI� (7). Wiêkszo�æ autorów nie stwier-
dza nie tylko rozwoju zarodków, ale nawet przedj¹-
drzy po mikroiniekcji bez plemnika (10, 13). Na pod-
stawie wyników w³asnych i wyników innych autorów
mo¿na wykluczyæ niebezpieczeñstwo wzbudzenia po-
dzia³ów partenogenetycznych poprzez mechaniczne
nak³ucie oocytu podczas mikromanipulacji zamiast
aktywacji ze strony plemnika.

Rozwój technik zap³odnienia wspomaganego przy-
czyni³ siê do znacznego postêpu wiedzy o mechaniz-
mie zap³odnienia, mo¿liwo�ciach leczenia pewnych
zaburzeñ ja³owo�ci i opracowania systemów pozwa-
laj¹cych na ocenê niektórych czynników maj¹cych
wp³yw na zap³odnienie. Z praktycznego punktu wi-
dzenia, metoda ICSI u koni mo¿e byæ w przysz³o�ci
wykorzystana w programach hodowlanych przewidu-
j¹cych u¿ycie ogierów z obni¿on¹ liczb¹ plemników
lub zaburzeniami ich ruchliwo�ci, uzyskanie �rebi¹t
o po¿¹danej p³ci lub �rebi¹t od klaczy, u których z ró¿-
nych przyczyn nie dochodzi do zap³odnienia in vivo.
Mo¿liwo�æ produkcji du¿ej liczby zarodków w wa-
runkach laboratoryjnych umo¿liwia przeprowadzanie

do�wiadczeñ na nich, dotycz¹cych np. mro¿enia, ho-
dowli czy eksperymentów nad uzyskaniem zwierz¹t
transgenicznych.

Pi�miennictwo
1.Battut I., Bézard J., Palmer E.: Establishment of equine oviduct cell mono-

layers for co-culture with early equine embryos. J. Reprod. Fertil. Suppl.
1991, 44, 393-403.

2.Choi Y. H., Love C. C., Love L. B., Varner D. D., Brinsko S., Hinrichs K.:
Developmental competence in vivo and in vitro of in vitro-matured equine
oocytes fertilized by intracytoplasmic sperm injection with fresh or frozen-
thawed spermatozoa. Reproduction 2002, 455-465.

3.Choi Y. H., Love C. C., Varner D. D., Hinrichs K.: Equine blastocyst deve-
lopment after intracytoplasmic injection of sperm subjected to two freeze-
-thaw cycles. Theriogenology 2006, 65, 808-819.

4.Choi Y. H., Love C. C., Varner D. D., Love L., Hinrichs K.: Effects of gas
conditions, time of medium change, and ratio of medium to embryo on
in vitro development of horse oocytes fertilized by intracytoplasmic sperm
injection. Theriogenology 2003, 59, 1219-1229.

5.Choi Y. H., Roasa L. M., Love C. C., Varner D. D., Brinsko S. P., Hinrichs K.:
Blastocyst formation rates in vivo and in vitro of in vitro-matured equine
oocytes fertilized by intracytoplasmic sperm injection. Biol. Reprod. 2004,
70, 1231-1238.

6.Dell�Aquila M. E., Cho Y. S., Minoia P., Traina V., Lacalandra G. M.,
Maritato F.: Effects of follicular fluid supplementation of in vitro maturation
medium on the fertilisation and development of equine oocytem after
in-vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection. Hum. Reprod.
1997, 12, 2766-2772.

7.Franz L. C., Choi Y. H., Squires E. L., Seidel G. E., Hinrichs K.: Effects
of roscovitine on maintenance of the germinal vesicle in horse oocytes, sub-
sequent nuclear maturation, and cleavage rates after intracytoplasmic sperm
injection. Reproduction 2003, 125, 693-700.

8.Galli C., Crotti G., Turini P., Duchi R., Mari G., Zavaglia G., Duchami G.,
Deels P., Lazzari G.: Frozen-thawed embryos produced by ovum pick up of
immature oocytes and ICSI are capable to establish pregnancy in the horse.
Theriogenology 2002, 58, 705 (Abstr).

9.Galli C., Lazzari G.: In vitro and in vivo culture in the sheep oviduct of
equine embryos obtained by IVM and ICSI. 2nd Meeting Europ. Equine
Gamete Group: 26th-29th Sept. 2001. Loosdrecht, The Netherlands. Abstr.
s. 55-56.

10.Grondhal C., Hansen T., Hossanini A., Heinze I., Greve T., Hyttel P.: Intra-
cytoplasmatic sperm injection of in vitro maturated equine oocytes. Biol.
Reprod. 1997, 57, 1495-1501.

11.Guignot F., Ottogalli M., Yvon J. M., Magistrini M.: Preliminary observa-
tions in vitro development of equine embryo transfer after ICSI. Reprod.
Nutr. Dev. 1998, 38, 653-663.

12.Hinrichs K., Choi Y. H., Love L. B., Varner D. D., Love C. C., Walckenaer
B. E.: Chromatin configuration within the germinal vesicle of horse oocytes:
changes post mortem and relationship to meiotic and developmental compe-
tence. Biol. Reprod. 2005, 72, 1142-1150.

13.Hinrichs K., Love C. C., Brinsko S. P., Choi Y. H., Varner D. D.: In vitro
fertilization of in vitro matured equine oocytes: Effect of Maturation
medium, duration of maturation, and sperm calcium ionophore treatment,
and comparison with rates of fertilization in vitro after oviductal transfer.
Biol. Reprod. 2003, 67, 256-262.

14.HiramotoY.: Microiniection of the live spermatozoa into sea urchin eggs.
Exp. Cell. Res. 1962, 27, 416-426.

15.Kimura Y., Yanagimachi R.: Development of normal mice from oocytes
injected with secondary spermatocyte nuclei. Biol. Reprod. 1995, 53, 855-
-862.

16.Lazzari G., Grotti G., Turini P., Duchi R., Mari G., Zavaglia G., et.al.: Equine
embryos at the compacted morula and blastocyst stage can be obtained by
intracytoplasmic sperm injection (ICSI) of in vitro matured oocytes with fro-
zen-thawed spermatozoa from semen of different fertilities. Theriogenology
2002, 58, 709-712.

17.Li X., Morris L. H. A., Allen W. R.: Influence of co-culture during maturation
on the developmental potential of equine oocytes fertilised intracytoplasmic
sperm injection (ICSI). Reproduction 2001, 121, 925-932.

18.Palermo G., Joris H., Devroey P., Van Steirteghem A. C.: Pregnancies after
intracytoplasmic sperm injectionof single spermatozoon into a oocyte. Lancet
1992, 340, 17-18.

19.Rosati I., Berlinguer F., Bogliolo L., Ledda S., Naitana S.: The effect of
co-culture on the development of in vitro matured equine oocytes after intra-
cytoplastic sperm injection. Equine Vet. J. 2002, 34, 73-78.

20.Squires E. L., Wilson J. M., Kato H.: A pregnancy after intracytoplasmic
sperm injection into equine oocytes matured in vitro. Theriogenology 1996,
45, 306 (Abstr).

Adres autora: dr in¿. Joanna Kochan; e-mail: kochanjoanna@wp.pl


