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Biotechnologies in the reproduction of felines: State of knowledge, prospects and challenges
Summary
Owing to a drastic decline in the population of wild cats and a growing interest among cat breeders, the
development of assisted reproductive techniques for felines has been an important subject of research over
the last decade. In this paper we describe the present state of knowledge and prospects for development in
this field. The paper is divided into sections dealing with the collection and preservation of semen, artificial
insemination, oocyte collection, in vitro fertilization and cryopreservation of eggs. The paper also discusses
the apoptotic events occurring in gametes, which are crucial for the development of assisted reproductive
techniques.
Keywords: assisted reproductive techniques, cryopreservation, domestic cat, wild felids

W ostatnich latach obserwuje siê na wiecie, w tym
w Polsce, szczególne zainteresowanie naukowe zagadnieniami rozrodu kotowatych (2, 15). Jest to spowodowane rosn¹c¹ od wielu lat populacj¹ wartociowych
pod wzglêdem hodowlanym kotów rasowych i w
zwi¹zku z tym rosn¹cym zapotrzebowaniem na stosowanie u tego gatunku technik wspomaganego rozrodu, wzorem psa domowego. Kojarzenie osobników
dobranych pod wzglêdem hodowlanym, konserwacja
i transport gamet oraz tworzenie rezerwy genetycznej
cennych samców to wymogi dzisiejszych czasów, podyktowane zapotrzebowaniem ze strony ogromnej rzeszy hodowców kotów.
Z drugiej strony, wyniki prac dotycz¹cych rozrodu
kota domowego (Felis domesticus) stanowi¹ cenn¹
bazê naukow¹, mo¿liw¹ do aplikacji w dziedzinie rozrodu dzikich kotowatych (4, 26). Warto przypomnieæ,
i¿ populacja dzikich kotowatych jest alarmuj¹co niska, a wszystkie gatunki przedstawicieli rodziny Felidae zagro¿one s¹ wyginiêciem. Prace dotycz¹ce praktycznych metod wspomagania rozrodu kota domowego s¹ niezwykle cenne z punktu widzenia mo¿liwoci
wdro¿enia biotechnik rozrodu celem ratowania populacji zwierz¹t dzikich. Prowadzenie badañ na zwierzêtach dzikich jest bardzo trudne ze wzglêdu na wspomnian¹ wczeniej nisk¹ liczebnoæ ich populacji. Kot
domowy jest bardzo dobrym i ³atwo osi¹galnym mo*) Opracowanie wykonane w ramach projektu finansowanego przez MNiSW/
NCN N N308 576540.

delem biomedycznym do badañ nad dzikimi kotowatymi, choæ z punktu widzenia techniki badawczej nie
jest gatunkiem ³atwym. Wiele zespo³ów badawczych
na ca³ym wiecie prowadzi badania nad rozrodem kota
domowego (1, 3, 10, 12, 24, 29), aby póniej wprowadzaæ wypracowane procedury u zwierz¹t dzikich,
¿yj¹cych w naturze lub utrzymywanych w ogrodach
zoologicznych. W Polsce tego rodzaju badania w odniesieniu do omawianego gatunku prowadzone by³y
niezwykle rzadko (11, 26).
Podstawowymi biotechnikami rozrodu, znajduj¹cymi w perspektywie zastosowanie zarówno w zakresie
potrzeb dotycz¹cych hodowli kota domowego, jak
i ratowania populacji zwierz¹t dzikich zagro¿onych
wyginiêciem, s¹: pobieranie i konserwacja nasienia,
sztuczna inseminacja, pobieranie i dojrzewanie oocytów in vitro, zap³odnienie pozaustrojowe, transfer
zarodków oraz konserwacja komórek jajowych (24,
31).
Pobieranie i konserwacja nasienia
Najwiêksz¹ przeszkod¹ metodyczn¹ od pocz¹tku
zainteresowania naukowego omawian¹ dziedzin¹ by³a
niezwykle trudna technika pobierania nasienia od samców kota domowego. Stosowano w tym celu elektroejakulacjê, sztuczn¹ pochwê lub pobieranie nasienia
naj¹drzowego po zabiegu usuniêcia gonad mêskich (1,
4, 31-34). Niestety, ¿adna z powy¿szych technik nie
jest wolna od wad. Elektroejakulacja jest metod¹ trud-
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n¹, wymaga pe³nego znieczulenia, stoi w sprzecznoci z szeroko pojêtym dobrostanem zwierz¹t i nie jest
akceptowana z powodów etycznych przez wielu badaczy i hodowców. Ponadto nie zawsze jakoæ nasienia uzyskanego t¹ metod¹ jest zadowalaj¹ca. Pobieranie przy u¿yciu sztucznej pochwy jest bardzo trudne
technicznie i wymaga obecnoci samicy w okresie rui.
Ponadto metoda ta nie mo¿e byæ zastosowana u dzikich kotowatych. Pobieranie nasienia naj¹drzowego
jest mo¿liwe do przeprowadzenia z istoty rzeczy jedynie jeden raz w ¿yciu samca. Plemniki uzyskuje siê
poprzez wykonanie wielu naciêæ w okolicy ogona naj¹drza i zanurzenie tkanki w medium zoptymalizowanym dla plemników, np. w rozrzedzalniku opartym na
buforze Tris. Plemniki wykazuj¹ce ruch postêpowy
uwalniaj¹ siê do medium i mog¹ byæ bezporednio
lub po oczyszczeniu metod¹ migracji wstêpuj¹cej 
swim up poddane dalszym procedurom. Ze wzglêdu na mo¿liwoæ tylko jednokrotnego wykorzystania
tej techniki w ¿yciu samca nie nadaje siê ona do wykorzystania u zwierz¹t hodowlanych. Stosowana mo¿e
byæ jednak u dzikich kotowatych w celu stworzenia
rezerwy genetycznej pad³ych lub kastrowanych samców. W tym zakresie jest ona niezwykle cenn¹ metod¹ biotechniczn¹ i bêdzie prawdopodobnie wykorzystywana w dalszym ci¹gu w du¿ym zakresie w odniesieniu do tej grupy zwierz¹t.
W ostatnich latach opracowano nowatorsk¹, niezwykle prost¹ i atraumatyczn¹ metodê pobierania nasienia od samców kota domowego z cewki moczowej (4,
34). Metoda ta polega na podaniu medetomidyny 
rodka z grupy alfa-mimetyków stosowanych do bezpiecznego znieczulania zwierz¹t. Leki alfa-mimetyczne wywieraj¹ wp³yw kurcz¹cy na miêniówkê g³adk¹
dróg wyprowadzaj¹cych nasienie, powoduj¹c uwolnienie pozaj¹drowych rezerw plemników. Stwierdzono,
¿e dawka ok. 150 mcg/kg m.c. powoduje wyrzut plemników do cewki moczowej w iloci odpowiedniej do
pozyskania nasienia i jego konserwacji. Metoda ta
mo¿e stanowiæ doskona³¹ technikê pobierania nasienia od kotów hodowlanych i dzikich kotowatych. Jest
mo¿liwe wielokrotne jej stosowanie u zwierz¹t hodowlanych, co daje sposobnoæ wielokrotnej konserwacji
dawek inseminacyjnych pochodz¹cych od danego
osobnika celem tworzenia banków nasienia cennych
genetycznie samców. Metodê tê mo¿na zastosowaæ
u dzikich kotowatych, u których wspó³czenie podanie rodka znieczulaj¹cego nie stanowi w praktyce
¿adnej przeszkody. Stwarza zatem mo¿liwoæ przygotowywania dawek inseminacyjnych równie¿ od cennych samców zwierz¹t dzikich w aspekcie tworzenia
ich rezerwy genetycznej.
Przeprowadzono pierwsze prace dotycz¹ce oceny
w³aciwoci pobranego w ten sposób nasienia za pomoc¹ metod mikroskopowej oceny konwencjonalnej,
dokonano prób mro¿enia tego rodzaju nasienia oraz
porównano jego jakoæ z nasieniem pozyskanym za
pomoc¹ elektroejakulacji (31, 32).
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U kotowatych stosuje siê zwykle procedury kriokonserwacji nasienia oparte o technologie stosowane
równie¿ u psowatych. Pierwsze próby mro¿enia nasienia kota przewidywa³y wykorzystanie rozrzedzalnika laktozowego (15). Najczêciej wykorzystywane
rozrzedzalniki oparte s¹ na buforze Tris lub TEST
(15, 34). Najkorzystniejsze wyniki jakoci porozmro¿eniowej stosuje siê przy dodatku do rozrzedzalnika
20% (obj.) ¿ó³tka jaja kurzego, 4-8% (obj.) glicerolu
i 1% (obj.) substancji zawieraj¹cych laurylosiarczan
sodu, takich jak Equex STM lub Orvus ES Paste (1,
22, 28, 33). Nasienie zwykle konfekcjonowane jest
w 0,25 ml s³omkach i mro¿one w statycznych parach
azotu lub urz¹dzeniu do programowanego zamra¿ania (15). Na podstawie analizy dostêpnego pimiennictwa mo¿na sformu³owaæ konkluzjê, i¿ najlepsze
wyniki jakoci porozrmo¿eniowej in vitro oraz najlepsze wyniki prób biologicznych uda³o siê uzyskaæ przy
zastosowaniu rozrzedzalnika Triskwas cytrynowy
glukoza/fruktoza¿ó³tko jaja kurzegoglicerol z dodatkiem Equex STM i konfekcjonowaniu w s³omkach
(1, 8, 33).
Sztuczna inseminacja
Pierwsze zabiegi sztucznej inseminacji u kotów
przeprowadzono ponad 30 lat temu (31). Niestety, jak
dot¹d biotechniki rozrodu u tego gatunku mia³y charakter eksperymentalny, a ich wykorzystanie w praktyce jest niezwykle ograniczone (28, 31). Pomimo licznych badañ w tym zakresie i ogromnego zainteresowania wielu rodowisk hodowlanych i naukowych
aplikacja powy¿szych prac w odniesieniu do kotów
rasowych i dzikich kotowatych jest niewielka. Procedury biotechniczne stosowane s¹ w praktyce rzadko
i w sposób przypadkowy. Jest to spowodowane faktem, i¿ zabieg sztucznej inseminacji jest technicznie
niezwykle trudny. Dotyczy to zw³aszcza inseminacji
domacicznej. Wykorzystanie nasienia poddanego konserwacji wymaga zastosowania domacicznego zdeponowania nasienia. Trudnoæ ta zosta³a czêciowo opanowana dziêki opracowaniu skutecznej metody kateteryzacji szyjki macicznej przez Chatdaronga i wsp.
(2). Zaproponowana technika inseminacji domacicznej wymaga jednak du¿ych umiejêtnoci manualnych,
co ka¿e patrzeæ z pesymizmem na szybk¹ perspektywê upowszechnienia tej procedury. W tym zakresie
atrakcyjn¹ alternatyw¹ sztucznej inseminacji jest laparoskopowy transfer zarodków po przeprowadzeniu
procedury pozyskania, dojrzewania oocytów i zap³odnienia in vitro. Nale¿y mieæ na wzglêdzie doæ wysok¹ skutecznoæ tego rodzaju zabiegu notowan¹ ju¿ od
wielu lat (24).
Pozyskiwanie komórek jajowych, dojrzewanie
i zap³odnienie pozaustrojowe
Badania dotycz¹ce pozyskiwania oocytów u kotowatych, ich dojrzewania (in vitro maturation  IVM)
i zap³odnienia in vitro (in vitro fertilization  IVF) pro-

Med. Weter. 2012, 68 (9)

wadzone s¹ od wielu lat. Prace maj¹ce na celu okrelenie optymalnych mediów s³u¿¹cych dojrzewaniu
oocytów i rozwojowi zarodków kota domowego w warunkach pozaustrojowych trwaj¹ nieprzerwanie w wielu jednostkach badawczych na wiecie (4, 24, 34).
Wród warunków dojrzewania autorzy proponuj¹ rodowisko powietrza z 5% zawartoci¹ CO2 lub rodowisko 90% N2 z 5% zawartoci¹ CO2 i 5% zawartoci¹ O2 oraz temperaturê od 38°C do 38,5°C. Hodowle
prowadzi siê w medium do dojrzewania, np. TCM 199
lub SOF z dodatkiem gonadotropin (5, 11, 23). Inkubacja oocytów w tych warunkach przez okres 24 godzin pozwala uzyskaæ oko³o 50-70% mejotycznie kompetentnych oocytów w metafazie II podzia³u mejotycznego. Po 18-godzinnej inkubacji z plemnikami oko³o
30-50% oocytów ulega zap³odnieniu. W czasie dalszej inkubacji trwaj¹cej do 7 dni stadium blastocysty
osi¹ga maksymalnie do 20% zarodków (4, 12, 26, 30).
Inn¹, coraz czêciej stosowan¹ w badaniach nad rozrodem kotowatych, technik¹ zap³odnienia pozaustrojowego jest ICSI (intracytoplasmic sperm injection).
Polega ona na wstrzykniêciu plemnika do komórki jajowej w stadium metafazy II. Uzyskiwane przy u¿yciu
tej metody odsetki zap³odnieñ s¹ nieco wy¿sze ni¿
w przypadku IVF (oko³o 40-60% zap³odnieñ, 25%
blastocyst) (18), lecz do wykonania iniekcji niezbêdne jest posiadanie kosztownego sprzêtu do mikromanipulacji. Do technik IVM/IVF/ICSI selekcjonuje siê
jedynie najlepszej jakoci oocyty posiadaj¹ce ciemn¹,
jednorodn¹ cytoplazmê, otoczone kilkoma warstwami komórek wzgórka jajononego, poniewa¿ w takiej
sytuacji istnieje najwy¿sza szansa na prawid³owy ich
rozwój (18). Skutecznoæ zap³odnienia in vitro oceniana jest zwykle poprzez ocenê zmian morfologicznych zachodz¹cych podczas bruzdkowania (podzia³ na
2 lub wiêcej blastomerów). Dodatkowo ocenê skutecznoci dojrzewania i zap³odnienia pozaustrojowego
mo¿na przeprowadziæ przy u¿yciu metod fluorescencyjnych z u¿yciem barwników typu: DAPI, Hoechst
lub jodek propidyny. W zabarwionych komórkach
jajowych lub zarodkach oceniamy obecnoæ cia³ka kierunkowego, wiadcz¹cego o dojrza³oci j¹drowej oocytu, dwóch przedj¹drzy lub podzia³u na blastomery (4).
Ponadto zap³odnione i podlegaj¹ce podzia³om komórkowym zarodki mo¿na oceniaæ przy u¿yciu mikroskopu odwróconego lub utrwalaæ, barwiæ i oceniaæ przy
u¿yciu mikroskopu fluorescencyjnego na dowolnym
etapie rozwoju. Ocena odsetka zarodków, które rozwinê³y siê do stadium moruli lub blastocysty, jest niezwykle istotna z punktu widzenia badañ zwi¹zanych
z transferem zarodków (4, 34).
Kriokonserwacja komórek jajowych
Bardzo istotn¹ czêci¹ technik wspomaganego rozrodu jest kriokonserwacja komórek jajowych. Mo¿liwoæ czasowego rozdzielenia procesu pobierania
komórek jajowych od procesu zap³odnienia by³aby
znacznym u³atwieniem w pracach nad zap³odnieniem
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pozaustrojowym dzikich kotowatych. Niestety, ze
wzglêdu na budowê komórki jajowej osobników rodziny Felidae charakteryzuj¹c¹ siê du¿¹ zawartoci¹
lipidów w ooplazmie, zdekondensowan¹ chromatyn¹
oraz stosunkowo du¿ym pêcherzykiem zarodkowym
w porównaniu z innymi gatunkami, komórki te s¹ trudnym materia³em do kriokonserwacji (14). Poród
technik kriokonserwacji stosowanych u kotowatych
wyró¿nia siê wolne mro¿enie programowane oraz witryfikacjê. Pierwsza metoda polega na stopniowym,
kontrolowanym obni¿aniu temperatury w urz¹dzeniu
do programowanego zamra¿ania, po uprzedniej inkubacji oocytów w mediach z kilkuprocentowym dodatkiem substancji krioochronnych. Druga polega na zanurzeniu komórek jajowych w ciek³ym azocie, po krótkotrwa³ej inkubacji w wysoko stê¿onych (oko³o 30-40%) substancjach krioochronnych. Ka¿da z powy¿szych metod posiada zarówno swoich zwolenników,
jaki i przeciwników, a odsetki zap³odnieñ uzyskanych
po ich zastosowaniu s¹ w obu przypadkach nadal
niskie w porównaniu z innymi gatunkami zwierz¹t
lub cz³owiekiem, dlatego konieczne s¹ dalsze badania
w tej dziedzinie (15).
Zjawiska apoptotyczne
w gametach zwierz¹t kotowatych
W komórkach gametogenicznych obserwowany jest
ró¿ny stopieñ nasilenia zjawisk peroksydacji lipidów
i apoptozy. Zjawiska apoptotyczne podczas procesu
spermatogenezy uzale¿nione s¹ od wielu czynników,
m.in. oddzia³ywania reaktywnych form tlenu, pory roku
u zwierz¹t z wyra¿on¹ sezonowoci¹ rozrodu, zmian
zwyrodnieniowych w gonadach, oddzia³ywania substancji toksycznych, stanu zdrowia zwierzêcia, obecnoci procesów patologicznych w narz¹dzie p³ciowym,
np. zapalenia itp. (7, 9, 27). W nasieniu poddanym
procedurom biotechnicznym nasilenie procesów proapoptotycznych uzale¿nione jest od wyjciowej jakoci pobranego nasienia, warunków postêpowania z nasieniem w warunkach in vitro, metody konserwacji,
optymalizacji procesu mro¿enia-rozmra¿ania, oddzia³ywania reaktywnych form tlenu (7, 20, 27). Peroksydacja lipidów i bia³ek, uszkodzenia b³on i kwasów
nukleinowych, do których dochodzi podczas pobierania i konserwacji nasienia pod wp³ywem niekorzystnych warunków rodowiska w warunkach in vitro,
w tym oddzia³ywania wolnych rodników, prowadzi do
uruchomienia zjawisk prowadz¹cych do destrukcji
komórek w sposób nasuwaj¹cy przypuszczenie uruchomienia przemian analogicznych do apoptozy. Procesy te prowadziæ mog¹ do powolnej dezintegracji
komórek i utraty ich prawid³owej funkcji w stopniu
uniemo¿liwiaj¹cym zdolnoæ do zap³odnienia. Ocena
nasilenia powy¿szych zjawisk w nasieniu kotów poddanym procedurom biotechnicznym poruszana by³a
dotychczas w dostêpnym pimiennictwie niezwykle
rzadko (26). Jest powszechnie wiadome, ¿e ród³em
czynników ochronnych, dekapacytacyjnych i chroni¹-
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cych plemniki przed peroksydacj¹ lipidów jest plazma
nasienia. Plemniki stanowi¹ce rezerwy pozaj¹drowe
i pozyskane za pomoc¹ cewnikowania, jak i pozyskane bezporednio z naj¹drzy pozbawione s¹ niemal
zupe³nie plazmy. St¹d odpowiedzi wymaga pytanie,
czy potencjalnie wiêksze nara¿enie gamet na oddzia³ywanie czynników proapoptotycznych i ograniczenie
oddzia³ywania czynników antyapoptotycznych nie powoduje nasilenia procesów destrukcyjnych i nie uniemo¿liwia wykorzystania plemników do celów biotechnicznych. Z drugiej strony, jeli nasilenie powy¿szych
zjawisk powoduj¹cych zmiany w komórkach podobne do obserwowanych podczas apoptozy jest szczególnie du¿e, nale¿a³oby podj¹æ pracê nad ich ograniczeniem w nasieniu pobranym omawianymi metodami. Procesy apoptotyczne zwi¹zane s¹ z uwolnieniem
cytochromu c z b³on mitochondrialnych. Uruchamia
to szlak aktywacji kaspaz. Udzia³ w programowanej
mierci komórki bior¹ m.in. kaspazy 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.
Wród efektów uruchomienia szlaku apoptotycznego
naj³atwiejsze do detekcji s¹: przesuniêcie fosfatydyloseryny na zewn¹trz plazmolemy, fragmentacja DNA
i zmiany potencja³u mitochondrialnego. Wród najwa¿niejszych czynników reguluj¹cych nasilenie procesów apoptotycznych s¹ bia³ka grupy Bcl-2 pro- i antyapoptotyczne. Bia³ka proapoptotyczne, m.in. Bax,
Bad, Bak, indukuj¹ kaspazozale¿ny rozpad struktury
DNA. Bia³ka hamuj¹ce powy¿sze procesy, tzw. bia³ka
antyapoptotyczne, to m.in. Bcl-2l i Bcl-xl (9, 19).
Okrelenie stopnia ekspresji genów bia³ek pro- i antyapoptotycznych uzupe³nione o ocenê markerów apoptozy i aktywnoæ kaspaz daje mo¿liwie komplementarny i miarodajny obraz nasilenia procesów apoptotycznych i dzia³ania systemu regulacji tych zjawisk.
Kontrowersje budzi twierdzenie, i¿ w transkrypcyjnie nieaktywnych ejakulowanych plemnikach poddanych konserwacji, szczególnie kriokonserwacji, zachodzi klasyczny szlak apoptotyczny. W plemnikach
ejakulowanych bowiem wykryto obecnoæ tylko niektórych substancji bior¹cych udzia³ w procesie programowanej mierci komórki. Z drugiej strony, potwierdzono, i¿ kriokonserwacja powoduje wiele zmian
destrukcyjnych gamet, które s¹ specyficzne dla apoptozy i jako takie ³atwo mog¹ byæ wykrywane za pomoc¹ stosowanych doæ powszechnie testów in vitro
s³u¿¹cych ocenie nasilenia procesu apoptotycznego.
Udowodniono, ¿e mro¿enie-rozmra¿anie mêskich gamet indukuje procesy, takie jak: spadek potencja³u
transb³onowego mitochondrium, wzrost przepuszczalnoci b³on i aktywacjê kaspaz (16, 17). Zaproponowano, aby zjawiska te obj¹æ nazw¹ zmiany podobne do
apoptozy (apoptosis-like changes). Zmiany te przypominaj¹ nastêpstwa mechanizmów zachodz¹cych
podczas fazy wykonawczej (efektorowej) i wczesnej
fazy degradacyjnej (zniszczenia) apoptozy komórek somatycznych. Obni¿enie potencja³u transb³onowego mitochondrium prawdopodobnie powoduje uwalnianie
czynników proapoptotycznych w gametach (16, 25).
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W plemnikach buhajów potwierdzono obecnoæ czynnika proapoptycznego Bax, jednak iloci czynnika
antyapoptotycznego Bcl-2 s¹ ladowe lub ich brak.
Podobnie okaza³o siê, ¿e plemniki ejakulowane zawieraj¹ cytochrom c oraz czynnik indukuj¹cy apoptozê
AIF (apoptosis inducing factor), który zaanga¿owany
jest w aktywacjê kaspazy 9. Natomiast w ejakulowanych plemnikach buhaja nie wykryto kaspazy 8 zaanga¿owanej w szlak b³onowy oraz kaspazy 3  niezwykle istotnego czynnika fazy efektorowej apoptozy (16,
17). Rozwa¿a siê zatem, i¿ byæ mo¿e szlak zjawisk
podobnych do apoptozy, obserwowowany jako wynik
kriokonserwacji, jest szlakiem alternatywnym, w którym zaanga¿owane s¹: kaspaza 7 i kaspaza 10 (17).
Kluczowy dla powy¿szych rozwa¿añ wydaje siê fakt,
¿e w plemnikach ejakulowanych wykryto prokaspazê 9 i aktywn¹ formê kaspazy 9 zaanga¿owane w szlak
mitochondrialny apoptozy. Co wiêcej, kriokonserwacja plemników powoduje dalsze zwiêkszenie puli
aktywnej kaspazy 9, co pozwala wysun¹æ hipotezê, i¿
prawdopodobnie kriokonserwacja nasila mitochondrialny szlak apopotozy (35). Godny podkrelenia jest
fakt, ¿e proces mro¿enia-rozmra¿ania przyczynia siê
do aktywacji kaspazy 3 i kaspazy 8 w plemnikach cz³owieka (21).
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e proces kriokonserwacji plemników indukuje wiele zjawisk typowych
dla apoptozy i wzmaga aktywnoæ czynników proapoptycznych. Istniej¹ przes³anki nasuwaj¹ce przypuszczenie uruchomienia szlaku mitochondrialnego programowanej mierci komórek w wyniku konserwacji nasienia. Z drugiej strony, dotychczas nie potwierdzono
w ejakulowanym nasieniu wielu czynników niezbêdnych dla prawid³owego przebiegu apoptozy. Przychyliæ siê zatem mo¿na do ostro¿nego twierdzenia, ¿e
pojedyncze specyficzne przejawy apoptozy wykrywane doæ ³atwo w plemnikach poddanych kriokonserwacji za pomoc¹ testów in vitro, traktowaæ nale¿y
nie jako dowód uruchomienia pe³nego szlaku programowanej mierci komórki, a raczej jako wskaniki
przydatne w ocenie zmian jakoci nasienia w trakcie
konserwacji.
Podsumowanie
Od 1979 r., kiedy grupa Kraemer i wsp. (13) dokona³a skutecznego embriotransferu zarodków kota
domowego, poczyniono du¿y postêp w dziedzinie
technik wspomaganego rozrodu zwierz¹t kotowatych.
W 1988 r. (6) uda³o siê uzyskaæ pierwszy miot uzyskany po embriotransferze zarodków zap³odnionych
pozaustrojowo. Ponadto uda³o siê uzyskaæ mioty 9 gatunków dzikich kotowatych po embriotransferze zarodków zap³odnionych pozaustrojowo, co potwierdza
zasadnoæ prac nad technikami wspomaganego rozrodu jako narzêdzia w walce o ratowanie populacji gin¹cych gatunków (23). Nadal istnieje wiele niewiadomych oraz wyzwañ zwi¹zanych z opisan¹ w powy¿szej pracy dziedzin¹, dlatego zarówno ze wzglêdu na
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ochronê gin¹cych gatunków, jak i postêp hodowlany,
badania nad rozwojem technik wspomaganego rozrodu zwierz¹t kotowatych powinny byæ istotnym celem
nauk weterynaryjnych w XXI wieku.
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