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�winia, której udomowienie przypada na okres
miêdzy VII a VI tysi¹cleciem p.n.e., jest dla cz³owie-
ka nieocenionym �ród³em miêdzy innymi miêsa czy
t³uszczu. Ponadto zwierzê to charakteryzuje zaskaku-
j¹ce podobieñstwo fizjologiczne do cz³owieka. Stwier-
dzenie to sta³o siê przyczyn¹ wykorzystania tego ga-
tunku w badaniach biomedycznych zw³aszcza w za-
kresie ksenotransplantacji (31). Rozwój badañ z wy-
korzystaniem �wiñ poci¹gn¹³ za sob¹ konieczno�æ
usprawnienia hodowli oraz pozyskiwania oocytów, jak
i zarodków �wiñ w warunkach in vitro. Technologie
klonowania, jak równie¿ pozyskiwania transgenicz-
nych �wiñ wymagaj¹ w pe³ni dojrza³ych oocytów oraz
zarodków charakteryzuj¹cych siê wysokim potencja-
³em rozwojowym. Metody stosowane dotychczas, po-
legaj¹ce miêdzy innymi na chirurgicznym pobieraniu
oocytów i zarodków poch³ania³y zbyt du¿o czasu, by³y
drogie, a w rezultacie ilo�æ pozyskanych komórek by³a
ograniczona. Alternatyw¹ dla tego podej�cia sta³o siê
wykorzystanie hodowli in vitro oocytów po³¹czonych
z zap³odnieniem pozaustrojowym (31, 32), jednak
sam proces zap³odnienia pozaustrojowego nie zosta³
dotychczas poznany. Uzasadniona wydaje siê zatem

potrzeba badañ maj¹cych na celu poznanie procesów
reguluj¹cych rozwój zarodków pochodz¹cych z oocy-
tów pozyskiwanych metodami in vitro (IVF, IVP).
Z drugiej strony, potrzeba ta mo¿e byæ tak¿e podykto-
wana chêci¹ obej�cia problemów zwi¹zanych z tra-
dycyjnymi metodami reprodukcyjnymi. W warunkach
in vivo powa¿nym problemem sta³y siê infekcje wiru-
sowe powoduj¹ce problemy z systemem oddechowym
oraz wp³ywaj¹ce na rozwój prosi¹t. Przyk³adem wiru-
sa daj¹cego takie objawy jest wirus PRRS (porcine
reproductive and respiratory syndrome) (17). Innym
problemem dotycz¹cym rozrodu �wiñ jest najwiêkszy
odsetek polispermii, co znacz¹co wp³ywa na efektyw-
no�æ rozrodu (23). Badania in vitro prowadzone w ci¹-
gu ostatnich lat skupiaj¹ siê w³a�nie na blokowaniu
procesu polispermii oraz wielu innych czynników ne-
gatywnie wp³ywaj¹cych na rozród �wiñ.

Dojrzewanie komórek w warunkach in vitro (IVM)
Zdolno�æ oocytów do zap³odnienia uwarunkowana

jest uzyskaniem przez te komórki pe³nej dojrza³o�ci
j¹drowej (molekularnej) oraz cytoplazmatycznej (1).
Czynnikami umo¿liwiaj¹cymi osi¹gniêcie dojrza³o�ci
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Selected aspects of in vitro fertilization in pigs
Summary

In the past few years increased progress in the in vitro maturation (IVM) and fertilization (IVF) of porcine
oocytes has occurred. The recovery of oocytes with full developmental competition was possible in the case of
improved in vitro culture (IVC) methods. However, there is still a large problem with polispermic embryos
produced by IVF. The construction of culture media supplemented with hormones, amino acids and enzymes
belongs to the most important factor in the decreasing of the polyspermy rate. These combinations lead to
the decreased polyspermy rate and increased efficiency of fertilizations. The microsurgical injection of
single spermatozoon into oocytes (ICSI) belongs to one of the most frequently used techniques. This method
omits the natural selection of spermatozoa but may lead to the induction of several developmental defects
in offspring. In this review the experimental results associated with in vitro techniques used in porcine
reproductive biology have been presented.
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s¹ ró¿ne typy po¿ywek wzbogacanych poprzez do-
danie cielêcej surowicy p³odowej (FCS), p³ynu pê-
cherzykowego (FF � folicular fluid) oraz innych su-
plementów w postaci hormonów gonadotropowych
i czynników wzrostu (6, 8, 9, 22, 26). Stosowanie FCS
oraz FF prowadzi do aktywacji wielu przemian meta-
bolicznych w dojrzewaj¹cych oocytach. W zwi¹zku
z tym pojawia siê szereg trudno�ci w precyzyjnym
scharakteryzowaniu czynnika odpowiedzialnego za
dojrzewanie tych komórek. Uwa¿a siê, ¿e stosowanie
po¿ywek pozbawionych surowicy pozwoli na ustale-
nie optymalnych warunków do wzrostu i dojrzewania
oocytów in vitro (IVM) (26). Wielu spo�ród autorów
stosuje dodatki do po¿ywek w postaci hormonów
gonadotropowych, LH, FSH oraz czynników wzrosto-
wych (6, 22). Mattioli i wsp. (27) wykazali, ¿e inku-
bacja oocytów w obecno�ci LH oraz FSH przyspiesza
osi¹gniêcie przez oocyty stadium MII o, odpowied-
nio, 76% oraz 86%. Dodanie do tej po¿ywki nab³on-
kowego czynnika wzrostu (EGF � epidermal growth
factor) nie wp³ywa³o znacz¹co na uzyskanie dojrza-
³o�ci j¹drowej (3, 8, 9). Natomiast wzbogacenie po-
¿ywki gonadotropinami oraz EGF w znacz¹cy spo-
sób wp³ynê³o na formowanie mêskiego przedj¹drza
(MPN). Sugeruje siê wiêc, ¿e oba te czynniki pozy-
tywnie wp³ywaj¹ na uzyskanie przez oocyty pe³nej
dojrza³o�ci zarówno j¹drowej, jak i cytoplazmatycz-
nej (6, 9, 20, 27).

Komórki wyselekcjonowane do dojrzewania w wa-
runkach in vitro otoczone s¹ przez warstwê komórek
cumulusa tworz¹cych kompleks (COC � cumulus
oocyte complex). Uwa¿a siê, ¿e kompleks tych komó-
rek jest niezbêdny dla uzyskania pe³nej dojrza³o�ci
cytoplazmatycznej, wykszta³cenia mêskiego przed-
j¹drza oraz wzrost aktywno�ci rozwojowej (2, 15, 19,
30). Komórki kumulusa podczas dojrzewania oocy-
tów w warunkach in vitro charakteryzuj¹ siê ró¿-
nym wzrostem (16). Sugeruje siê, ¿e rozmieszczenie
i wzrost tych komórek mo¿e byæ wykorzystywany jako
marker dojrza³o�ci oocytów. Badania Funahashi i wsp.
(10) wykaza³y, ¿e synteza kwasu hialuronowego (HA
� hyaluronic acid) w komórkach kumulusa jest skore-
lowana z jego wzrostem i stopniem rozmieszczenia.
EGF dzia³a stymuluj¹co na uzyskanie dojrza³o�ci j¹d-
rowej oocytów izolowanych tylko z du¿ych pêche-
rzyków (6-7 mm) (9). Ponadto wykazano, ¿e ten sam
czynnik indukuje zarówno syntezê HA w komórkach
kumulusa, jak i jego zatrzymanie w macierzy pozako-
mórkowej (26). Podsumowuj¹c, obecno�æ komórek
wzgórka jajono�nego otaczaj¹cych rozwijaj¹cy siê
oocyt wp³ywa stymuluj¹co na: osi¹gniêcie dojrza³o�ci
j¹drowej (stadium MII), wewn¹trzkomórkow¹ zawar-
to�æ glutationu (GSH), intensywno�æ penetracji przez
plemniki, formowanie MPN oraz aktywno�æ kinazy
specyficznej dla histonu H1 (11, 33). Ponadto komór-
ki kumulusa stabilizuj¹ rozmieszczenie i migracje zia-
ren korowych (CG � cortical granules) oraz ich czê�-
ciow¹ egzocytozê.

Zap³odnienie in vitro (IVF � in vitro fertilization)
Skuteczna penetracja dojrzewaj¹cych w warunkach

in vitro oocytów zosta³a osi¹gniêta poprzez stosowa-
nie ró¿nych typów mediów w obecno�ci �wie¿ego lub
mro¿onego nasienia (18). Z uwagi na szereg trudno�ci
w skutecznej krioprezerwacji plemników nadal pod-
czas rutynowego stosowania IVF wykorzystuje siê
�wie¿o pobrane nasienie (36). Ró¿nice osobnicze spra-
wiaj¹, ¿e nasienie pochodz¹ce od ró¿nych knurów ró¿ni
siê znacznie pod wzglêdem stopnia penetracji os³onki
przejrzystej oraz czêsto�ci pojawiania siê polispermii
(12, 31). Sugeruje siê jednak, ¿e wykorzystanie do IVF
bogatej w plemniki frakcji nasienia redukuje zmien-
no�ci w zdolno�ci plemników do zap³odnienia (12, 31).
Uzyskanie plemników o bardzo dobrych parametrach
wymaga zastosowania odpowiednich metod ich
oczyszczania i frakcjonowania (7). Jedn¹ z najskutecz-
niejszych metod, powszechnie stosowanych równie¿
u ludzi jest metoda wirowania w gradiencie gêsto�ci
Percollu (21, 35). Metoda ta pozwala na oddzielenie
od siebie frakcji najbardziej ruchliwych plemników
od warstwy zawieraj¹cej gamety o obni¿onej ruchli-
wo�ci oraz zmienionej morfologii. Metoda ta pozwala
równie¿ na oddzielnie ruchliwych plemników od okr¹-
g³ych spermatyd oraz komórek somatycznych (21, 35).
Stosuje siê j¹ podczas badañ molekularnych, gdzie
istotn¹ rzecz¹ jest pozbycie siê ewentualnej kontami-
nacji ze strony innych komórek ni¿ dojrza³e plemniki.

Klasyczne zap³odnienie in vitro polega na zawie-
szeniu frakcji plemników w kropli po¿ywki, w której
umieszczone s¹ oocyty w pe³ni dojrza³e oraz pozba-
wione komórek kumulusa. Stosowanie tej metody spo-
tyka siê jednak z wieloma trudno�ciami, do których
nale¿¹: nieprawid³owo�ci w formowaniu mêskiego
przedj¹drza oraz polispermia (31, 32). Dodanie do
po¿ywki, w której dojrzewaj¹ oocyty p³ynu pêcherzy-
kowego (follicular fluid), pêcherzykowych komórek
somatycznych, gonadotropin, EGF b¹d� cysteiny wp³y-
waj¹ pozytywnie na osi¹gniêcie przez oocyt dojrza-
³o�ci cytoplazmatycznej oraz tworzenie MPN (1, 28,
34). Udowodniono równie¿, ¿e formowanie MPN
w obecno�ci cysteiny jest skorelowane z podwy¿szo-
nym stê¿eniem wewn¹trzkomórkowego glutationu
(GSH) (33). Podobne efekty uzyskiwano równie¿ po
przeprowadzeniu hodowli oocytów w obecno�ci pê-
cherzykowych komórek somatycznych (9, 24). Syn-
teza GSH w komórce jajowej jest niezbêdna dla de-
kondensacji chromatyny plemnika i formowania MPN
(11, 33). Wykazano, ¿e proces przekszta³cenia j¹dra
komórkowego penetruj¹cych plemników do mêskie-
go przedj¹drza najwydajniej przebiega w oocytach
hodowanych oraz zap³odnionych w obecno�ci komó-
rek kumulusa (CC � cumulus complex) (2). Obecno�æ
tych komórek podczas dojrzewania oocytów warun-
kuje syntezê oraz utrzymanie odpowiednio wysokie-
go stê¿enia GSH (32). Jednym ze szlaków, na drodze
którego odbywa siê transport cz¹steczek z komórek
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CC do wnêtrza oocytu, s¹ po³¹czenia typu gap junc-
tion (GJC � gap junction connections) (4, 5, 29). Ba-
dania Mori i wsp. pokaza³y, ¿e mechanizm przekazy-
wania sygna³ów poprzez GJC odgrywa istotn¹ rolê
w szlaku transportowym pomiêdzy komórkami CC
a oocytem oraz jest skorelowany z formowaniem MPN
(28, 29). Przedstawione wyniki badañ potwierdzaj¹
wa¿n¹ rolê komórek CC w uzyskaniu przez oocyt pe³-
nej dojrza³o�ci cytoplazmatycznej.

Wiêkszo�æ po¿ywek stosowanych do zap³odnienia
in vitro u �wiñ jest wzbogaconych kafein¹ oraz inhi-
bitorem fosfodiesterazy. Fosfodiesteraza (PDE) jest
enzymem katalizuj¹cym reakcje hydrolizy cyklicznych
nukleotydów, takich jak cAMP i cGMP do odpowied-
nich nukleozydowych 5� monofosforanów. cAMP jest
jednym z najwa¿niejszych czynników warunkuj¹cych
takie procesy, jak: ruchliwo�æ plemników, kapacy-
tacja oraz uruchomienie szlaków sygnalizacyjnych
warunkuj¹cych w³a�ciwy przebieg adhezji oraz fuzji
gamet. Dodanie do po¿ywki, w której dochodzi do za-
p³odnienia, inhibitora PDE powoduje wzrost stê¿enia
cAMP. Badania Funahashi i wsp. (12) wykaza³y, ¿e
wzbogacenie po¿ywki kafein¹ zwiêksza liczbê pene-
tracji komórki jajowej do 98%. Stosuj¹c dodatki
w postaci adenozyny oraz bia³ka indukuj¹cego zap³od-
nienie (FPP � fertilization-promoting peptide) nie
uzyskiwano tak dobrych wyników (odpowiednio: 71%
i 75%). Natomiast liczba polispermicznych oocytów
wynosi³a, odpowiednio: 25% przy dodaniu FPP, 21%
adenozyny oraz 87% przy zastosowaniu kafeiny (12).
Sugeruje siê wiêc, ¿e FPP oraz adenozyna mog¹
wp³ywaæ na indukcjê �cie¿ki sygnalizacyjnej cAMP
poprzez regulacjê aktywno�ci cyklazy adenylanowej
(12). Funahashi i wsp. (12) sugeruj¹, ¿e niska liczba
polispermicznych oocytów przy zastosowaniu FPP
oraz adenozyny mo¿e byæ wynikiem stymulacji kapa-
cytacji oraz zahamowania spontanicznej reakcji akro-
somowej w plemnikach wykorzystanych do IVF. Tak
wiêc zast¹pienie kafeiny adenozyn¹ w znacz¹cym
stopniu ogranicza czêsto�æ polispermicznych pene-
tracji.

Istotn¹ rolê w liczbie zarodków uzyskiwanych dro-
g¹ zap³odnienia pozaustrojowego oraz liczbie polisper-
micznych zygot odgrywa sk³ad chemiczny stosowa-
nej po¿ywki. Marques i wsp. (26) porównywali dwa
rodzaje po¿ywek mTBM (Tris-buffered medium) oraz
zmodyfikowan¹ po¿ywkê Tyroda � mTALP (modified
Tyrodes medium), a nastêpnie analizowali wspó³czyn-
nik penetracji i liczbê zarodków polispermicznych przy
koncentracji plemników 1 × 106 (26). Przy zastosowa-
niu mTBM liczba penetracji wynosi³a od 92% do 94%,
w porównaniu do po¿ywki mTALP od 61% do 77%,
jednak podczas stosowania po¿ywki mTALP liczba
zarodków polispermicznych wzrasta³a do 89%, w po-
równaniu do 50% przy zastosowaniu mTBM. Zwiêk-
szenie koncentracji plemników do 10 × 106 spowo-
dowa³o zwiêkszenie wspó³czynnika penetracji w przy-

padku obydwu po¿ywek, odpowiednio, 72% i 79%.
Natomiast liczba polispermicznych zarodków by³a
ni¿sza po zastosowaniu mTBM 26% w porównaniu
do 76% dla po¿ywki mTALP.

Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika
(ICSI � intracytoplasmic sperm injection)

Mikromanipulacja polega na bezpo�rednim, mikro-
chirurgicznym wprowadzeniu plemnika do wnêtrza
komórki jajowej (ICSI). Przed przyst¹pieniem do ICSI
oocyt musi byæ pozbawiony komórek wzgórka jajo-
no�nego oraz wieñca promienistego. Nastêpnie prze-
prowadza siê dekoronizacjê oocytów przy wykorzy-
staniu procesów enzymatycznych (zastosowanie hia-
luronidazy) i mechanicznych (przy pomocy pipetki
o coraz mniejszej �rednicy) (37). Umo¿liwia to ocenê
dojrza³o�ci i jako�ci oocytów. Tylko komórki jajowe
w stadium metafazy II poddawane s¹ mikromanipula-
cji. Oczyszczone oocyty MII umieszcza siê pojedyn-
czo w mikrokroplach pod³o¿a hodowlanego na p³ytce
Petriego, obok kropli z wcze�niej odpowiednio przy-
gotowanym nasieniem. Ca³o�æ przykrywa siê warstw¹
oleju mineralnego (13).

Wybrane plemniki o prawid³owej morfologii i ru-
chu postêpowym unieruchamia siê i wprowadza do
wnêtrza pipety iniekcyjnej. Unieruchomiona ujemnym
ci�nieniem wytwarzanym w pipecie przytrzymuj¹cej
komórka jajowa jest ustawiona cia³kiem kierunkowym
prostopadle w stosunku do pipety podtrzymuj¹cej.
Wprowadzenie plemnika do wnêtrza oocytu w tej
p³aszczy�nie zmniejsza prawdopodobieñstwo uszko-
dzenia wrzeciona kariokinetycznego. Wstrzykniêcie
pojedynczego plemnika do cytoplazmy odbywa siê po
przerwaniu ci¹g³o�ci os³onki przejrzystej, a nastêpnie
b³ony komórkowej oocytu.

ICSI jest metod¹, która wymaga badania jako�ci
genetycznej nasienia. Stosowanie tej techniki elimi-
nuje proces naturalnej selekcji zachodz¹cy podczas
penetracji przez plemnik os³onki przejrzystej (zona
pellucida) oocytu, który ma miejsce podczas natural-
nego zap³odnienia, jak równie¿ podczas zap³odnienia
in vitro przy zastosowaniu konwencjonalnej metody
zap³odnienia pozaustrojowego IVF. Fakt ten budzi
szereg kontrowersji ze wzglêdu na mo¿liwo�æ udzia³u
w zap³odnieniu plemników zawieraj¹cych uszko-
dzony materia³ genetyczny (14, 35). Mo¿e to skutko-
waæ pojawieniem siê u potomstwa nieprawid³owo�ci
chromosomowych, wad rozwojowych i chorób dzie-
dzicznych.

Podczas stosowania ICSI nastêpuje wstrzykniêcie
plemnika do ooplazmy komórki jajowej przy zacho-
waniu akrosomu oraz b³ony komórkowej. Natomiast
przy naturalnym zap³odnieniu wiêkszo�æ z organelli
komórkowych gamety mêskiej jest eliminowanych
w zap³odnionym oocycie. Kwon i wsp. (25) badali
wp³yw obecno�ci akrosomu w plemnikach wykorzy-
stanych do zap³odnienia pozaustrojowego przy zasto-
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sowaniu metody ICSI. Wyniki tych badañ pokaza³y,
¿e wstrzykniêcie do oocytu myszy plemnika pocho-
dz¹cego od królika z nienaruszonym akrosomem pro-
wadzi³o do degeneracji ooplazmy. Natomiast wstrzyk-
niêcie plemnika pozbawionego b³ony komórkowej
oraz akrosomu skutkowa³o wykszta³ceniem dwóch
prawid³owych przedj¹drzy. Sugeruje siê, ¿e istnieje
gatunkowo-specyficzny mechanizm reguluj¹cy zakres
tolerancji ooplazmy w stosunku do enzymów zawar-
tych w akrosomie.

Zap³odnienie in vitro � problemy i perspektywy
Pomimo znacznego postêpu w liczbie zarodków

pozyskiwanych w wyniku zap³odnienia pozaustro-
jowego (IVP � in vitro production), nadal ich jako�æ
oraz potencja³ rozwojowy s¹ ni¿sze w porównaniu do

zarodków powsta³ych
w wyniku zap³odnienia
in vivo. Do najczêstszych
problemów zwi¹zanych
z zap³odnieniem in vitro
nale¿¹: nieprawid³owo�ci
w procesie formowania
mêskiego przedj¹drza
(MPN-poor male pro-
nuclear formation), poli-
spermia, niski potencja³
rozwojowy zarodków
oraz optymalizacja wa-
runków hodowli zarod-
ków (EC � embryo cultu-
re) (24, 31, 32). Postêp
w doskonaleniu warun-
ków dojrzewania oocy-
tów (IVM � in vitro ma-
turation), zarówno j¹dro-
wego, jak i cytoplazma-
tycznego doprowadzi³ do
zminimalizowania nie-
prawid³owo�ci w formo-
waniu mêskiego przed-
j¹drza. Natomiast poli-
spermia nadal stanowi
istotn¹ przeszkodê w uzy-
skiwaniu zarodków dro-
g¹ in vitro (IVP). Pozna-
nie mechanizmów odpo-
wiedzialnych za w³a�-
ciwy przebieg procesów
dojrzewania oocytów
oraz hodowli zarodków
in vitro stanowiæ bêdzie
istotny element zarówno
w zwiêkszaniu wydaj-
no�ci hodowli �wiñ, jak
i wykorzystaniu coraz
wiêkszej liczby tych

zwierz¹t w badaniach biomedycznych.
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Ryc. 1. Proces zap³odnienia pozaustrojowego (IVF) polega na umieszczeniu na p³ytce kropli
medium, w której zawieszone s¹ oocyty oraz plemniki (A). W wyniku penetracji, adhezji oraz
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