
Attykuł prueglądowy

Praktyozne metody konserwa cii zasodków u bydła

- transfer bezpośredni
JANUsz zByLUT, JĘDRzEJ lvl. ułśrowsKl

Pracownia Biotechniki Rozrodu Zwierząl Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego Oddział w Bydgoszczy,
Al. Powstańców Wlkp, 10, 85-090 Bydgoszcz

Review

W czołowych krajach Ameryki orazBuropy zachod-
niej transfer zarodków od dłuższego już czaslj est ru-
tynową procedurą programów rozrodu bydła. Inte-
gralną część tych programów stanowi konserwacja
zarodków w niskich temperaturach (6).

Powszechnte znanym i dobrze sprawdzonym krio-
protektorem stosowanym podczas procesu mrozenia
zarodków bydlęcych przez większość komercyjnych
,zespołów embriotrans feru j est glicerol ( 1 7). Tradycyj ny
proces rozmrażaniazaroil<ow związany jest z koniecz-
nością przeprowadzenia żmudnej proc edury kilkue!1-
p owe go j e go usuwania z t ozmr ożony ch zar o dków. W
obecnej dobie metoda ta jest czasochłonna i mało prak-
tyczna. Z drugtej strony transfer pojedynczych zarod-
ków (a nawet kilku zarodków) przeprowadzany w roż-
nych, nierzadko odległych od siebie miejscach spra-
w ta, że e fektywno ś c wykonanej pracy j e s t ntska (22) .

DIa przyl<ładu tradycyjna procedura rozmrażania za-
rodków (czas niezbędny na przeniesienię zarodkow z
kąpieli o wyżsrym stęzeniu krioprotektora do stężeń niz-
szy ch, pakowanie zaro dków do słomek, wprowadzanie
do dróg rodnych biorczyni) wynosić moze od 45 do 90
minut (I3).Z myśląo komercyjnych stacjach transferu
zarodków r o zpo częto po szukiwani a nowych, pro stych
metod r ozmr ażanta, zastępuj ących etapowe usuwanie
krioprotektora j ednokrokowym iub daj ących mozliwośó
przenoszenia (transfer) mrożonych zarodków do maci-
cy btor czyn bezpo średnio po rozmr ożenlu (22).

Początkowo, nie rezygnrąąc z glicerolu - do kon-
serwacji zarodków wprowadzono dodatkowo sacha-
rozę. Stanowi ona osmoĘczny bufor podczas jego usu-
wania. Jedną z metod zamrażania zarodków w glice-
rolu wraz z sacharoząprzedstawił Leibo (I3). Zarodki
umieszczano w 1,5 M glicerolu, a następnie pakowa-
no do słomek inseminacyjnych. Do słomek tych wpro-
wadzano także kolumny 1,08 M sacharozy, Po roz-
mrożeniu słomki, kolumny sacharozy i glicerolu mie-

szano ze sobą i inkubowano w temp. 20-3]'C przęz
5-8 min., a następnie przenoszono do macicy btorczyń.
Terenowe próby z zastosowaniem tej metody w latach
1981-1983 pozwalały na osiągnięcię nawęt 260ń
wskaźnika zacielęn. Podkreślano jednocześnie, ze od-
setek zacielonych btorczyń zależał także od stada, w
którym dokonywano transferu i umiejętności operato-
rów (13). W innym doświadczeniu przenoszono 313
zarodków różniących się pod względem jakości oraz
stadium rozwoju uzyskując 36,70^ ciĘy (I2). Jedno-
cześnie naj więcej zacielęn uzyskano po przenie sieniu
rozmrożonych wczesnych blastocyst - 42oń, następ-
nie morul - 36Yo, najmniej - ekspandujących blasto-
cyst - 33oń. Znaczący wpływ na wyniki zacieleńma
również jakość zarodka. Przeniesienie zarodków bar-
dzo dobrej jakości pozwalauzyskać 38-48,60^ wskaź-
nik zacieleń, dobrych - 44,60ń natomiast dostatecz-
ny ch 24,I -33oń (I 2, 13, I 4), Podobną metodę mr oże -

nta z zastosowaniem sacharozy przedstawił Renard
(I9). Zarodki mrozono w słomkach, umieszczając w
nich kolumny 1,5 M glicerolu z zarodkiem,0,25 M,
sacharozy oraz podłoze hodowlane. Po rozmrożeniu
słomkami nalężało tak manipulować, by zmieszac
kolumnę sacharozy z kolumną zawterającą zarodek.
Po 5-30 minutowej inkubacji w temp. 37'C zarodki
były przenoszone do macicy b1,orczyń. Wskaźnik za-
cieleń po zastosowaniu tej metody wyniósł 46,80ń i
był tylko nięznacznie ntższy od uzyskiwanego po przę-
niesieniu świezych zarodków. Chupin i wsp. (4) mro-
zili zarodkiw I0oń glicerolu (1,4 M) zawieszonym w
PBS uzupełnionym surowicą owczą, z dodatkowymi
dwoma kolumnami sacharozy (metoda B) lub sacha-
rozy t pozywki do krótkotrwałej hodowli zarodków
(metoda A). Stosując metodę A uzyskano 44,7Yo clą-
ży, metodę B natomiast38,sYo.Inni autorzy zamraża-
jąc zarodki w glicerolu z sacharozą osiągalt zbliżone
wyniki tj. od 38% do 48,50ń (5, 18). Skracające czas
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jednostopniowe rozmrażanie zlżyctem PBS z 1,0 M
sacharoząp ozwalało na uzyskanię 4J ,2oń, anawęt 630ń
skuteczności (1, 10), Prawdopodobieństwo nieprawi-
dłowego zmieszanta kolumn wewnątrz słomki wyeli-
minowano Łącząc 0,25 M z I,4 M glicerolem przed
zamrożęnięm zarodka. Zarodek umlęszczano w tej
mieszaninie i pakowano do słomki zawierającej do-
datkową kolumnę pożywki hodowlanej. Zastosowa-
ni e tej p ro c e dury zamr ażania i r o zmr ażani a z aro dków
umożliwiło uzyskanie - nieste§ na nielicznym mate-
riale do świadczalnym - 5 0% skuteczno ści zacieleń (I 6).

W przedstawi onych meto dach niedo state c zna szyb -
kość przenikania glicerolu przęz błony komórkowe
zar odkabyła kompensowana przez wprowadzenie r oz-
tworów sacharozy, która stanowi osmotyczny bufor
podczas procesu usuwania glicerolu. Jednocześnie
prowadzono badania nad środkami osłaniającymi ła-
two przenikającymi ptzez komórki zarodka, które nie
!\ymagały stosowania sacharozy i kilkuetapowego usu-
wania krioprotektora.

Nowymi obiecującymi związkami okazały się gli-
kol etyleno\ły (EG) oraz glikol propylenowy (PG). Ła-
twość ich przenikanta obrazuje fakt, że objętość mo-
rul i blastocyst w obecności 2,0 M EG ulega zreduko-
waniu o ok. 80% swojej pierwotnej objętości, podczas
gdy w 2,0M glicerolu tylko o 55%. Podobnie powrót
zarodków do pierwotnej objętości jest szybszy w EG
(10 min,) ntżw glicerolu (30 min.) (3). Zarodki mro-
żone w EG i PG po rozmrożeniu mogąbyć uwadniane
przęzbezpośrednie umieszczenie w pozywce do krót-
kotrwałej hodowli, bez procedury wymagaj ącej po śred-
nich kroków rozrzedzających krioprotektor lub mro-
zone w słomkach wraz z dodatkowymi kolumnami
medium hodowlanego mogąbyó bezpośrednio po roz-
mrozeniu przenoszone do biorczyń. Skutecznośc za-
cieleń btorczyńpo przeniesieniu mrozonych i Tozmra-
żanychw ten sposób zarodków okazała się porówny-
walna do skuteczności przenoszenia zarodków mro-
żony ch w gli c ero lu i r o zmr ażanych kilkuetap owo.

Vo elkel i Hu (22) p orównali in v i t ro pt zeżyw alno ś ó
zarodków bydlęcych, po bezpośredniej rehydratacji w
p ożywc e ho dowlanej, mrozonych w czterech r óżny ch
krioprotektorach. Do doświad częń zastosowano 1, 5 M
EG, 1,5 M PG, 1,5 M DMSO i 1,4 M glicerol. Naj-
wy ższąprzeżywalność wykazały zarodki mrozone w
EG. Po 24 i7zhprzeżywaŁo w EG odp. 80 t]OYo za-
rodków, w glicerolu odp. 60 i 30oń, natomiast w PG
odp. 16 i II%. Dużo lepsze wyniki z zastosowaniem
PG otrzymali Suzuki i wsp. (Zl),którzy zamrażaltza-
rodki w 1,6 M PG oraz 1,4 M glicerolu, w słomkach
zawierających dodatkowe kolumny PBS, bez lllb z0,2;
0,4; 0,8 M sacharozą. Po rozmrozeniu i hodowli prze-
żywalnośc zarodków mrozonych w PG z 0; 0,2; 0,4;
0,8 M sacharozą w PBS, oceniana na podstawie od-
setka uwalnianych blastocyst, wynosiła odpowiednio
88, 89, 84 i72%.Przy zamrażanll w glicerolu lepszą
przeżyw alno ść notowano przy wyższy ch stężeniach
sacharozy, przy 0,4 M - 82oń, a przy 0,8 M 88%. W
ntższych stężeniach sacharozy następuje prawdopo-

dob ni e zby t s zybkt i duży o brz ęk komó re k indukuj ący
zmiany strukturalne w błonach cytop lazm aty czny ch,
a także wewnątrzkomórkowych organell ach, zmniej -

szając tym samym zdolnośc zarcdka do rozwoju i
uwalniania się blastocysty (21).

Badania tęręnowe sąnie do końca przekonywujące.
Wprawdzie dokonuj ąc transferu zarodków mrożonych
w glikolu etylenowym z dodatkiem 0,2M sacharozy
uzyskiwano 61Yo wskaźnik zacieleń, jednak wydaje
się, ze w odniesieniu do wyników zacielęf' nię bez
znaczęnia był fakt pakowania do słomek po dwa za-
rodki. Autorzy nie p o dająteż liczby ciĘy bliźniaczy ch
(21). Na większym materiale 400biorczyń Dochi (6)
uzyskiwał 36% ciĘy. Po rozmrożeniu nie było ko-
nięcznę wstrząsanie słomkami or az tr ady cvj ne meto-
dy usuwania krioprotektora.

W badaniachinvitro 20 min. ekspozycja zarodków na
1,5 M EG i PG i następnie bezpośrednia rehydratacja nie
mińy j awne go toksyczne go wpĘw na zar o dki bydlę c e
(22). Swiadczyłao Ęm 100% przeżywalność zarodków
po 48 godzinach hodowli. W bezpośrednim porównaniu
1,5 M EG i 1,6 M PG przy mrożeniu i bezpośrednim
rozmrńańuw pozywce hodowlanej, a następnie hodowli
in vitro, po 24 godzinach przeffiało 59oń zarodkow
mrożonych w EG i tylko 24ońmrożonych w PG; po 48
godzinach odpowiednio 54oń i20% (2I).

Wyniki badaiin vitro zostaĘ potwierdzone w serii
badaiterenowych. W pierwszym z nich zarodki mro-
zono w słomkach zaw ter ający ch wyłącznie kolumny
1,5 M EG, a także glikolu oraz pozywkę hodowlaną
we wzaj emnym stosunku 1 : 3 . Przeno sząc zarodki mro-
zone wyłączniew EG uzyskano 39oń ciązy,natomiast
w obecności kolumn z pBs odsetek zacięIeiwzrastał
do 50% i był porównywalny z uzyskiwanym przy prze-
noszeniu zarodków mrożonych w glicerolu. Dodatko-
wa kolumna PBS spełnia podwójną funkcję. Ułatwia
rehydratację zarodków po przeniesieniu do macicy
biorczyni oraz zmniejsza objętość wprowadzonego
krioprotektora, redukując tym samym jego miejscowy
wpŁyw na śluzówkęmactcy (22).

W kolejnych latach pojawiły się liczne doniesienia
(I,6, 11, 15, 17) o zadowalającej skutecznościprze-
noszenia zarodków mrożonych w EG. W niektórych
do świ adczeniach j e dnak rehydratacj a p o r ozmr ożęniu
odbywała się nie bezpośrednio w słomce, lecz pod lupą
w roztworze PBS z BSA (17). Po rehydratacji zarodki
były ponownie pakowane w słomki i przenoszone do
macicy btorczyń. Metoda ta pozwalała na skrócenie
czasul u suw ani a kri opro tekt or a pr zy zachow aniu wy-
sokiej skuteczności transferu zarodków. Z 488 prze-
niesionych zarodków uzyskano 266 ciĘy (59%), tj.
porównyrvalnie do skutecznoś ci przenoszenia zarod-
ków mrożonych i r ozmt ażanych konwencj onalnie.

Ocenie praktycznych możliwości zastosowania
meto d b ezp o średnie go trans fe ru zar o dków bydlęcych
zamrażanychirozmrażanychw EG i PG, a także gli-
cerolu w terenowych warunkach poświęcone byĘ ba-
dania Dochi i wsp. (6). Zarodki w stadiach od moruli
do ekspandującej blastocysty irożnych stopniach ja-



kości zamrażane były w 1,6 M PG i 1,8 M EG oraz
równolegle w I,4 M glicerolu, lub glicerolu z dodat-
kiem 0,3 M sacharozy (grupykontrolne). Zarodki mro-
zone w EG i PG przenoszone były do macicy biorczyń
z pominięciem procedury usuwania środka osłaniają-
cego. Zarodki mrożone w glicerolu rozmrażane były
konwencj onalnie przez stopni owe r ozcj ęńczani e krio -
protektora, natomiast usuwanie glicerolu z zarodków
mrożonych wraz z 0,3 M sacharozą odbywało się po
rozmrożentu wewnątrz słomki. Biorczynami zarodków
były jałowice, i różnoraso-
wych mieszań ynchronizo-
wanej. Skutec ieniu zarod-
ków mrożonych w PG była najntższa i wynosiła 36%.
Lepsze wyniki dawały odp. EG, glicerol z sacharoząi
glicerol (44,7 ,48,6 I46%).

Po dobnie, p orównyłvalne wskaźn ikt ciĘy ptzy mro -

żentu zarodków bydła domowego w glicerolu i roz-
rzedzanychw 3 lub 1 krokowej procedurze i mrozo-
nych w EG uzyskał Ar:reseigor i wsp. ( 1 ). Ich zdanięm
decydujący wpły,w na wysokość wskaźnika zacięIęń
ma jakość zarcdka. Przy zarodkach bardzo dobrej ja-
kości uzyskiwano 57,Ioń ciązy, odpowiednio mniej -
52,9 i3I,Lońpo przeniesieniu zarodków dobrych i do-
statecznych. Stosując 1,5 M EG Looney i wsp. uzy-
skiwali 50% wskaźnIk zacieleń, w porównaniu do
69 ,6Yo po mrożeniu zarodków w 10% glicerolu i 3 stop-
niowym tozmrażantu ( 15). Lange (II) zaś na I89 l92
przeniesionych zarodków mrozonych w EG lub glice-
rolu uzyskał 110 i 45 (58,20^ i48,9%). Dzielone i mro-
zone w 1,5 M EG zarodkt pozwalały na uzyskanie
3] ,5oń skuteczności transferu.

Istotny wpływ na wyniki zacieleń u biorczyńprzypi-
s}nvano nie tylko jakości zarodków ale także ich bar-
wie, KoreĘ e onazę stężeniem cholesterolu całkowite-
go w surowicy krwi dawczyń. Zarodktpozyskiwane w
7 dniu po rui dzielono natrzy kategorie: bardzo jasne -
żn. ojasnej cytoplazmie bez ciemnych wtrętów w cy-
toplazmie, jasne - z kilkoma ciemnymi Mrętami, przy
j ednolitym ich rozmieszczeniu w cyt oplazmie oraz ciem-
ne z czarnyml wtrętami w więcej niż Il3 cytoplazmy
(8). Dawczynie również podzielono na trzy grupy, w
zależno ści od p oziomu cholesterolu w surowi cy w dniu
pozyskiwania arodki mrożono w 1,5 M FG
i przenoszono o po rozmlożeniu do macicy
biorczyń, Sre ność zacieleń po transferze
morul wyniosła 44%o, dla blastocyst 47oń, przy czym
najwyższy wskńnikzacieleń uzyskano dla jasnych bla-
stocyst - 5 loń, a najntższy dla ciemnych morul - 27 %.
Biorąc pod uwagę stężenie cholesterolu w surowicy
daw czyń, naj lepsze wyniki zacielęńuzyskiwano, pIze-
nosząc blastocysĘ od dawczyń, u których było ono
wyż.sze od 5 mmollI, najsŁabszę zaś u tych, u których
pozi yłniższy ntż3 mmol/'.

O sferu decydująteż indywidualne
cechy biorczyń, ich wiek, stan funkcjonalny ciałkażół-
tego oraz sprawne, możliwie szybkie przeprowadzenie
zabiegl (9, 23). Skutecznośc przeniesienia zarodków
obniZała s i ę j eżeli c zas o d ro zmr o żęnta zar o dka do j e go
ulokowania w macicy byŁ dŁuższy ntż I I minut (6, 7 ).

B e zp o śre dni transfer zaro dków umo żliwia pr zepr o -

wadzanie tego zabteg:uprzez inseminatorów. Nibart i
wsp. (18) przedstawili wyniki zacjeleńpo przeniesie-
niu zarodków zamrażanych w glicerolu i 0,25 M sa-
charozie lub 1,5 M EG, dla operatorów zespołów ET i
inseminatorów. Wskaźnik zacieleń dla wymienionych
wyżęj krioprotektorów wyniósł dla operatorów zespo-
łów ET 49,7o^ I5I,5oń, natomiast dla inseminatorów
- 46,40/o L 48,9oń. Wyniki te porównywalne były do
o s i ąganych wcze śni ej przy zasto sowaniu konwencj o -

nalnych metod mrożęnia zarodków. Beal i wsp. (2)

uważają że znaczący wpŁyw na wynik zacieleh ma
głęb oko ś ć zdeponowan ia zar o dka w ro gu macicy. Płyt
ki e umi e s z częnte (w punkcie wy znaczonym pr zęz ze -

wnętrzne rozwidlenie rogów macicy) pozwalaŁo na
osiągnięcie Ę|ko 29 ,60ń ciąly, głębokie natomiast, (głę-
biej niż 2l3 odległości od zewnętrznego rozwidlenia
rogów do zakończenia jajowodu) - 65,9oń wskaźnika
zacleleń, a dla zarodków bardzo dobrej jakości nawet
]2,żoń. Równocześnie autorzy podkreślają ze wpraw-
dzie umięszczęnte przenoszonego zarodka głęboko w
macicy znaaząco podnosi wskaźnik ciązy,jednak do-
piero odpowiednie wyszkolenie i doświadczenie ope-
ratora mogą być dostate czną gw arancj ą uzyskiwania
satysfakcj onuj ących wyników zacieleń,

J ak wynika z p owy ższego prze glądu p i śmienni ctwa
ewolucja metod konserwacji zarodków zmięrzaw kie-
runku maksymalnego ich upraszczania. Odbywa się
ona z jednej strony drogątestowania nowych kriopro-
tektorów, pozwalających - z pominięciem procedur
usuwania środka osłaniającego z zarodka na natych-
miastowe jego wprowadzęnię do macicy, z drugiej
us tal e n i a w arunków zap ew ntaj ący ch mak sym alną wy -

dajność i skuteczność transferu.
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