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ZagadnieniazNvlązanezkonserwacjązarodkówświń
w niskich temperaturach nie doczekaĘ się jeszcze osta-
tecznego rozwiązania. Wysiłki zmietzające do uzyska-
nia potomstwa z tradycyjnie mrożonych zarodków
rzadko kohczyĘ się sukcesem - to jest urodzeniem
żywychprosiąt.

Pierwsze próby zamrażania zarodków świńskich
podejmowano pod koniec lat osiemdziesiątych (1, 9,
10). Wstępne badania wykazały, że lepsze wyniki w
o dnie s ieniu do przeżywalno ś ci zaro dków uzyskiwano
stosując zamtast glicerolu, DMSO. Po 18 godzinnej
inkubacji normalny rozwój wykazywało 93% zarod-
ków ś w iń sk ich zab ezpie cz any ch w p o zywc e zaw ier a -
jącej 1,5 M glicerol z dodatkiem 20oń surowicy cielę-
cej, Zar o dki zamr ażano etap ami do temp erafu ry - 3 5' C,
r o zmr ażano natomiast b ezp o średnio w temp e r atur ze
37'C (8). Już wtedy zwracano uwagę na różnąprze-
żywalność zarodków różniących się stadium rozwoju
(17). Dowiedziono tego zamrażając zarodki świńskie
znajdujące się w stadium blastocysty w pożywce za-
wierającej 1,5 M glicerol, a następnie przechowując
je przez miesiąc w temperaturze ciękłego azotu. Po
rozmrożeniu w warunk ach in v itro r ozwijało się 5 I,5oń
starszych rozwojowo blastocyst podczas gdy z blasto-
cyst w młodszych stadiach rozwojowych proces mro-
żenta przeżyło zaledw ie 2%o. Wykazano także, żę do -

datek do pożywki BSA podczas obróbki wstępnej
zwtększaw warunka ch in vitro tolerancj ę wykluwaj ą-
cych się blastocyst nazamrażanie do -196'C. Uzyska-

no takżę różnice w zdolności do zamrażania zarod-
ków różnych ras świń. Módl i wsp. (16) podająwyni-
kt przeżywalności zarodków po rozmrożeniu w od-
niesieniu do zarodków znajdujących się w różnych sta-
diach rozwoju. Zarodki były mrozone w 1,5 M glice-
r olu. Z 44 4 zar o dków 680ń uznano za żyw e i ho dowa-
no w pożywce Whitten'a, kontrolując je powtórnie po
2 4 h. KI ótkotrw ałą ho dowl ę p o pro c e s i e mr ożenia prze-
żywały najlepiej blastocysty; częściej znajdujące się
w stadium poprzedzającym wyklucie niz wyklutych.

W szerszych badaniach porównawczych oceniano
pr zy datno ś ć rc dzaj ow ś ro dków o sł ani aj ących tj . DP B S

i 1,0 M glicerolu, DMSO lub glikolu propylenowego,
stosowanych podczas konwencjonalnej, powolnej
metody zamrażania. Hodowla invitro wtych środkach
osłaniaj ących spowodowała zmniej szenie się obj ęto-
ści zarodków do 55, 54 i 62oń, nie wpłynęła jednak
istotnie na poja,,vienie się różntc w żywotności zarod-
ków. W drugim eksperymencie przeprowadzono mro-
żenie w DPBS zawierającyrn 160ń BSA z dodatkiem
1,5 M glicerolu, DMSO lub glikolu propylenowego.
W zakresie temperatur +25 do -6,8, lub -8 lub -10"C
tempo schładzania ustalono na 1 stopień na minutę.
Po posiewie (seedingu) zarodki były ptzetrzymywane
przęz 10 minut, a następnie zamrażane do -35'C w
tempie 0,3oC na minutę i zamrażane w ciekłym azo-
cie. Proces mrozenia dla różnych temperatur seedingu
przeżyło 46,2, 40 i 33,3oń zarodków. Stosunkowo naj-
wryższąprzeżyr,valność uzyskiwano dla zarodków pod-



daw any c h dzińanill p o zyw ek zaw ier aj ącyc h g 1 i c ero 1,

niższąDMS O, a naj ni ższą dla gliko lu propylenowe go
(I5). Z nowszych danych wynika, żeprzy zastosowa-
niu konwencjonalnej, powolnej metody mrożenia i
tr zęch ro dzaj ów p ożywek zaw ter aj ących : 1, 5 M glic e -
ro1 (pożywka 1,5G), 1,5 M glicerol oraz 0,25 M sa-
charozę(GS) względnie 1,8 M glicerol (1,8G) przeży-
walność zarodków w stadium uwolnionej z osłonki
przejrzystej blastocysty wynosi 85,1, 91,6 i 94,IYo.
Tylko transfer zarodków z grqpy GS zaowocował uro-
dzeniem cztęrechpoj edynczych prosiąt ( 1 8).

Nowsze badania wskazują że uzyskanę in vivo za-
rodki świńskie mogą byc mrożone gwałtownie z po-
minięciem procesu ekwilibracj i. Proces witryfikacj i,
na który składa się dehydratacja zarodków w tempe-
ratutzę pokojowej uzyskuje się, stosując bardzo stę-
żony roztwór glicerolu (3,5-4,0 M), a następnie ich
bardzo szybkie zamrożenię. Jako środków osłaniają-
cych możnatakżęlżywac glikolu etylenowego i jego
kombinacj i z p o liwinylpirolidone m. Zar o dkt p o ddaj e
się 5 minutowej ekspozycji na2 M glikol etylenowy,
następnie vmlęszczaje w słomkach w 8 M mieszani-
nie glikolu etylenowego i poliwinylpirolidonu i w cią-
gu 40 sekund wprowadza do ciekłego azotu (13). Po
rozmtożęniu zarodki hodowane są w zmodyfikowa-
nej pożywc ę CZM.Przeżywalnośó blastocyst - wcze-
snych, wykluwających się ipóźnychpo 24 godzinach
inkubacji w pozywce była następująca: 39,62 i25oń,
po 48 h natomiast - 20,32, I3oń. Spośród zarodków
otrzymywanych in vitro w pięciu różnych stadiach roz-
wojowych, poddanych wiĘfikacj i t zamrożanych na
dwa dni w ciekĘm azocię po 48 godzinachprzeżywa-
Ło I00% wykluwających się blastocyst i ĘIko 20%
późnychblastocyst (14). Fakt ten wskazuje, ze podda-
j ąc zaro dki pro c e s owi szybkie go zamr ażanta niezb ę d-
na jest optymalizacja protokółu witryfikacji dla po-
szczegolnych stadiów rozwoj owych zarodków świń-
skich poprzez zastosowanie odpowiednich kombina-
cji środków osłaniających.

Jedną z trudności napotykanych podczas zamtaża-
nia zarodków świń jest ich wyjątkowo mała toleran-
cjana schładzanie poniżej I4"C. Podobnie niska tole-
rancja na schładzanie cechuje hodowane in vitro oocyty
świń oraz zarodkibydlęce (1, 3). Cecha ta jest związa-
na z obecnością w zarodkach świń dużej ilości lipi-
dów. Jak w ykazano, p o dc z a s s chładzania do ch o dz i do
naruszenia integralności wewnątrzkomórkowych lipi-
dow oraz dramaĘcznego wzrostu Iiczby zdegenero-
wanych zarodków (2,2I). W dalszych badaniach udo-
wo dniono, że wr ażliwo ś ć z aro dków świń na s chłodze-
nie istotnie koreluje z ichwrażIiwością na mrozenie,
Podczas mrożenia zarodków świń w parach ciekłego
azotu dochodzi do nieodwracalnych zmian degenera-
cyjnych (3). Wysoka koncentracja lipidów t tch zroż-
nicowany rozkŁad w obrębie cytoplazmy i blastome-
rów zarodka mogą indukować powstawanie heterogen-
nych wewnątrzkomórkowych j ąder krystalizacj i lodu

lub zmtany fazy lipidowej. Formowaniu się kryszta-
łów lodu w czasie oziębiania orazpodczas rekrystali-
zacjt w czasię rozmrażania próbowano zapobiegaó
dodając do roztworu witryfikacyjnego glikoproteiny -
THP (thermal hysteresis proteins) lub AFPs (antifre-
eze proteins) (1).

Podkreślana w wielu publikacj a ch zrożnicowana
pr zeżyw alno ść zaro dków p o ddawanych witryfi kacj i
zalężnajest od ich stadirrm rozwoju oraz warunkóq
podczas rozwoju- ściślej ekspozycji na określony śro-
dek osłaniający (3,9, 14). Dlżązawartośc lipidów
stwierdzano przede wszystkim w blastomerach kom-
p aktuj ących or az przedb lasto cy stowych stadiach za-
rodków tychzatem,które w niewielkim procencie prze-
żywająproces mrozenia. Zawartę w nich lipidy, ule-
gaó mo gą p o dczas mr ożenia ni e o dwracalny m zmia-
nom, decydującym o ich metabolicznej nieprzydatno-
ści dla komórek zarodka. Deficyt lipidów ważnych dla
normalnego przebiegu procesów zyciowych zarodków
może się także pojawiać wtórnie, podczas ich rehy-
dr atac jt, wskutek lizy ko mórkowych bŁon plazmaty cz-
nych (3, 9). Z drugiej strony jak wiadomo 2-8 blasto-
merowe zar o dki świń, po zb awione dro gą mikromani-
pulacj i tŁuszcztt, pr zeżyw ająproc e s mrożenia i konty-
nuująnastępnie proces rozwoju aż do stadium blasto-
cysty (1). W ten sposób,,spreparowane" zarodki świń
są albo zdolne do normalnego rozwoju mimo braku
lipidów normalnie stwierdzanych w zarodkach, albo
syntetyzują dodatkowe lipidy podczas późnielszego
ro zw oj u, zap ew niaj ąc prawi dł ow y pr zeb ie g b l a s tula -
cjii wykluwanie (19, 20).

Srodki osłaniające używane do ochrony wewnątrz-
komórkowych organelli podczas długoterminowęgo
przechowywania w pĘnnym azocl'e, takie jak glice-
rol, glikol propylenowy mogą nanrszać strukturę szkie-
l etu c ytop 1 a zmaty c zne go . S zki e 1 et cy toplazmaty c zny
jest siecią filamentów białkowych, które przechodzą
przęz cytoplazmę. Sieć ta koordynuje organizację
strukfuralną ruch, zap ew nia transport organelli, s egle-
gacj ę chromo somów or az nadaj e komórce trój wymia-
rową postać. Szkielet cytoplazmatyczny składa się z
tr zę ch ro dzaj ów b iałek - fil amentów aktynowych (mi -
krofi lamentów), mikrotubul i pośrodkowych filamen-
tów. Sro dki o słaniaj ąc e powo duj ą d ep olary zację korn-
p onentów s zki e 1 e tu cy toplazrnaty c znę go p opr zez w ę -

wnątrzko m órkow e o ddziały w ani e n a org an izacj ę ak-
tyny w komórce tj. dynamikę mikrofilamentów i mi-
krotubul oraz mogąbyć toksyczne dla komórek za-
rodka (3).Podczas procesu zamrażania i przechowy-
wania środki osłaniaj ące mogąpowodowaó uszkodzĆ-
nia chemiczne lub efekt osmotyczny komórek.

Depolimery zacja pow odowana przęz krioprotekto-
ry może być odwrac alna podczas rozcienczenia, rehy-
dratacji i następującąpotem hodowlę w pozywkach.

Dowodów na znacznę różnice w oddziaĘwaniu naj -

częściej stosowanych środków osłaniaj ących dostar-
c zaj ą o statni e b adani a. Z zar o dków p o zy skiwa ny ch i n



vivo w 6 dniu po rui i hodowanych przez 18 godzin w
pożywce Whittena z dodatkiem 1,5% BSA t50ń cielę-
cej surowicy płodowej (FCS) do uzyskania stadium
późnej blastocysty, a następnie mrożonych w 1,5 M
glicerolu lub 1,8 M glikolu etylenowym, proces za-
mrażanla lepiej tolerowały zarodkt, eksponowane na
glicerol (12). Podobne wyniki uzyskiwali badacze ja-
pońs cy (22) . U żywali oni do do świad czenia zaro dków
w stadium od moruli do ekspandujących i późnych bla-
stocyst, a następnie mrozili je w glicerolu, glikolu pro-
pylenowym i glikolu etylenowym. Zywotnośc za-
rodków sprawdzali po rozmrożeniu oraz 24 h hodowli
in vitro. Proces mrozenia najlepiej znosiĘ zarodki w
stadium późnej blastocysty. Zarodkl w tym stadium
rozwoju miaĘ także wyższąprzeżywalność po foz-
mrozeniu ntż pozostńe. Temperafura startu procesu
głębokiego zamrażanta (-7'lub 25"C) nie wpływała
istotnie na przeżywalność zarodków po rozmrozeniu.
Niezależnie od stadium rozwoju najlepsze wyniki uzy-
skano wówczas kiedy jako środka osłaniającego uży-
wano 1,5 M glicerolu.

W innym doświadczeniu prowadzono badania po-
równawcze nad zastosowaniem rożnych rodzajow
środków osłaniających w tym glikolu propylenowe-
go i etylenowego. W badaniach używano wyłącznie
zarodków w stadium wykluwającej się blastocysty,
ktore zamrażano i tozmrażano etapami z zastosowa-
niem kombinacji glicerolu z dodatkiem żOYo cielęcej
surowicy płodowej, względnie surowicy cielęcej SU-
PREME TM albo TCM 199. W ten sposób przygoto-
wane zarodki wprowadzono po 20 szblkczterem bior-
crynlom. Dwóm pozostĄm biorczyniom wprowadzo-
no analogicznąItczbę zarodków mrozonych z zasto-
sowaniem 40ń gltkolu etylenowego, glikolu propyle-
nowego oraz dekstranu z 20oń dodatkiem surowicy
cielęcej SUPREME TM. Proces mrożenia przeżyło od
29 do 65oń zarodków. Srednia ltczbaprosiąt w miocie
po transferze rozmrożonych zarodków wyniosła od 2
do 5. Przy czymnajwyższąichliczbę uzyskano wpro-
wadzając zarodki mfozone w glikolu etylenowym i
propylenowym. Fakt ten zdaniem autorów napawa
pewnym optymizmem w odniesieniu do praktyczne-
go wykorzystania nowszych środków osłaniających w
przyszłości (1 1).

Ostatnio zapfoponowano oryginalnąmetodę ochro-
ny przeduszkodzeniami zarodków świń podczas pro-
cesu mrożenia (6). Opiera się ona na wcześniejszych
badaniach (2,5) z których wynika, że podczas proce-
suwiĘfikacji dochodzi do naruszenia strukfury szkie-
letu cytoplazmatycznęgo ora4 ze pewne substancje
mogą pełnic rolę stabilizatorow jego struktury. Jak
wiadomo szkielet ten ulega uszkodzeniom podczas
dodawania środków osłaniaj ących. Substancj ami naj -

częściej używanymi w biotechnologii rozrodu w ba-
daniach prowadzonych z mikromanipulacjami na za-
rodkach są cytochalazyny i kolchicyna. Kolchicyna jest
środkiem anĘmitotycznym z jednej strony, z drugiej

inhibitorem mikrotubuli. Podobną rolę pełnic możę
środek przeciwnowotworowy taxol. Indukuje on gfo-
madzęnie się mikrotubuli w komórce ipoprzez to sta-
bilizuje je w stanie polimeryzacji. Zko\et cytochala-
zyna jest inhibitorem mikrofilamentu zarówno przed
jak i podczas mrozenia, pTzęrywającym polimeryza-
cję, co zapobtega cytokinezie bez ujemnego wpływu
na kariokinezę. Początkowo badano wpływ dodatku
cytochalazyny-b i kolchicyny (demecolcyny) na stabi-
Iizacjęszkieletu cytoplazmaty cznęgo zarodków bydlę-
cych, uzyskanych in vitro, stwierdzając, ze efekt ich
zastosowania był odwracalny (4). W dalszych bada-
niach oceniano uszkodzenia mikrof,rlamentu podczas
witryfikacji zarodków świń oraz efektywność stoso-
wania cytochalazyny-b (cyto-b). Niezależnie czy sto-
sowano cyto-b, czy teżjej nie dodawano do pożywki
hodowlanej przed zamrożentęm zarodków, morule i
wczesne blastocysty nte przeżywaĘ procesu mrożę-
nia. Jednak cyto-b istotnie wzmagaŁa żlr,votność eks-
pandujących blastocyst oraz wyklutych blastocyst po
witryfi kacj i. Eksperyment dowiódł, że depoli męry za,
cj a mikrofilamentów przedwprowadzeniem środków
osłaniających moze korzystnie wpływać na rozwoj
ekspanduj ących i późnych blastocyst (6, 7).
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