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Hardening oflequine zona PeIlucida in culture] conditions
Summary

The aim of the study was to determińe whether expo§ure of equine ocytes to culture conditions would affect
zona pellucida hardening. :

Ovaries and oviducts were collected after mare slaughter. Oocvtes were recovered by aspiration of follicular
fluid or bv severing isolated ovarian follicles. In Exp.I ZP digestion was evaluated immediately after oocyte
collection (n :39) or after 30-32 hrs of culture in TCM199 + 20oń FCS (n : r9). In Exp.II ZP digestion wa§
evaluated before culfure (n: ż9), following incubation in vitro in PBS + 20'ń FCS for 4hrs (n : 18) or 6hrs
(n: 19) as well as after incubation in vitro for 4hrs (30) or 6hrs (47) in isolated mares' oviducts, which were
litigated at both ends. The ZPH assessment inyolved the incubation of individual oocytes in 50 pI of Ringer-
-Krebssolutioncontaining0.17opronase.ZPwasconsidereddigestedwhenitdisappeared.

That average digestion time (mean + SEM) of ZP was ż12 + 9 and 194 + 4 s for oocytes directly after
collection and following 30-32 hrs of incubation in TCM + 2070 FCS, respectively. When comparing the diges-
tion time of ZP between the oocytes originating from different sized follicles or different cumulus morphology
no differences were found before as well as after culture. The longest digestion time of ZP was in oocytes
incubated for 6 hrs in mare oviducts. This was 392 + 9 s, which lvas significantly longer (p < 0.01) than in all
other groups of oocytes.
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Badania nad zapłodnieniem in t,itro u koni nie do-
prowadziły dotąd do opracowania skutecznych i po-
wtarzalnych metod produkcji zarodków. Uzyskano
tylko dwa żreblętapo zapłodnieniu oocytów pozyska-
nych z dojrzałych do owulacji pęcherzyków jajniko-
wych (1, 15) oraz tTzy na drodze tzw. zapłodnienia
wspomaganego, czyli mikroiniekcji plemnika poprzęz
osłonkę przelrzystądo cytoplazmy oocytu (19). Bada-
nia te sugerują zatęm. że najtrudniejszym etapemza-
płodnienia in vitro oocytów klaczy jest prawdopodob-
nie penetracja osłonki przejrzystej przęzplemnik. Nie
wiadomo jednak, czy barierę stanowi osłonka przej-
rzysta, czy plemnik jest niewłaściwie przygotowany
do penetracji.

Zj awisko twardnienia osłonki przejrzy stej wyr aża-
ne wzrostem jej oporności na trawienie enzymatyczte
zachodzi po zapłodnieniu, sztucznej aktywacji, a tak-
że w czasię starzenia się komórki jajowej in vitro lub
in vivo (.4,7,70,16). Zjawisko to, najlepiej poznane u
my szy, zw iązane j e st z e gzo cytozą ziar en ko rowych,
których enzymy modyfikują glikoproteiny osłonki
przejrzystej, mlędzy innymi ZP2 (drugorzędowy re-
ceptor dla plemników). Przyjmuje się, ze uwolniona z
ztar en ko ro wych pr oteinaza ZP 2 katalizuj e c z ę ś c i ow ą
proteolizę ZPZ. Produktem proteolizy jest glikopep-
tyd, który nie oddziela się od ZP2,Ieczpozostaje z nią
związany. Zm ZP2nazwano ZP2,
(3, 14). Przem ratęprzezZP2wła-

ściwości receptorowych dla plemników i uniemożli-
wiają dalszą penetrację nawet tym, które j uz częścio-
wo wniknęły w osłonk ę przejrzy stą. Prawdopodobnie
sąrownież skorelorł,ane z twardnieniem osłonki przej-
rzystej (3, 14, l7). Według Schmell i Gulyas (16),za
twardnienie osłonki odpowiedzialna jest owoperoksy-
daza, ktoru katalizuj e si eciowanie tyrozyny pomiędzy
proteinami osłonki przejrzy stej. Konsekwencj ą tward-
nienia osłonki jest znacznę obnizenie zdolności oocy-
tow do zapłodnienia i dalszego rozwoju zarodkowego
(mysz: 8, l0;bydło: 11). Wydawało się zatemcelowe
przeprowadzenie badań nad oceną twardości osłonki
przejrzystej oocytów k\aczy poddanych inkubacji w
warunkach in vitro.

Materiał i metody
Badania wykonano w okresie od lutego do września

1997 r. na oocytach pozyskanych z jajników po ubojrr 45
klaczy, których wiek i kariera rozrodor,va nie były zrrane,

Jajniki pobierano wraz zjajowodami i transpońowano
w termosie (20-25"C) do laboratorium. Jajowody odcina-
no, izolowano ze zbędnej tkanki i podwiązywano z obu
stron. Następnie jajowody i jajniki przepłukiwano trzykrot-
nie w ciepłym (35-37"C) płynie PBS (Zbuforowany Roz-
twór Soli Fizjologicznej; Biolab) z dodatkiem antybioty-
ków (13). Do momentu wprowadzenia oocytów, jajowody
przetrzymywano w TCM 1 99-Hepes z I0oń dodatkiem FC S
(surowica płodów cielęcych), w temperaturze 38,5oC.
Oocyty pozyskiwano z pęcherzyków o średnicy > 3 mm



Wyniki iomówienie

(183 + 16-213 + 21)ipohodowll,invitro(l78 + 18-207 s;

Tab. 1. Wpływ wielkości pęcherzyka jajnikowego i czasu ho-

dowli na twardość osłonki przejrrystej oocytów klaczy

Obj aśnienie : n - Iiczba oocytów.

Tab,2. Ocena twardości osłonki przejrzystej w zależności od

morfologii wzgórka jajonośnego i czasu hodowli

Objaśnienia: Zwj oocyty otoczone zbitym wzgórkiem jajono-

śn}m; Wp oocyty otoczone tylko zbitym wieńcem promieni-

st}m; Rwj oocyty otoczone częściowo rozproszonym wzgór-

kiem jajonośnym; Exp - oocyty otoczone w pełni rozproszonym
wzgórkiem j aj onośnym; n - Itczba oocytów.

tab.2). Dell' Aquila i wsp. (5) wykazali, że całkowity
btak wzgorka jajonośnego i wieńca promienistego w
azasię dój rzew-ańi a in v i t ro,p owo duj e niewielki wzro st

twardości osłonki przejrzystej oocytów klaczy. U my-
szy brak wzgórkajajonośnego lub/i surowicy w cza-
sió hodowli oocytów in vitro powoduje tzw. sponta-
niczne twardnienie osłonki przefzystej (8, 18).

Zastosowane warunki hodowli (pożywka TCM 199

z 2Ooń dodatkiem FC S) nie spowodowały twardnienia
osłonki przejrzystej (tab.2). Do twardnienia osłonki
dochodzi gdy oocyty klaczy hodowane sąw obecno-
ści albumĘ bydlęcej lub surowicy klaczy w rui. na-
tomiast dodatek fefuiny, płynu pęcherzykowego, su-
rowicy płodów końskich lub cielęcych hamuj9 tenpro-
ces (5,6). Rownieżumyszy, obecność wzgorka jajo-

nośnego, płynu pęcherzykowego, surowicy,lub fetu-

iny hamuje twardnienie osłonki w warunkachinvitro
(8; 17, 18). Podobne właściwości wykazuje heparyna
i.i..."un chondroityny B, substancje obecne w płynie
pęJherzykowym (18)- Przyjmuje się, ze twardnienie
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Ryc. 1, Wpłyrv różnych warunków inkubacji oocytów na twar-
dość osłonki przejrzystej
Objaśnienia: T0 - oocyty trawione bezpośrednio po pozyskaniu;
T4 - oocyty trawione po 4 godzinnej inkubacji w PBS; T4j
oocyty trawione po 4 godzinnej inkubacji invitro w izolowanych
jajowodach klaczy T6 oocyty trawione po 6 godzinnej inkuba-
cji w PBS; T6j oocyty trawione po 6 godzinnej inkubacji ln
vitro w izolowanych jajowodach klaczy; a,c;b,c; b,d -p < 0,01 ;

b,e; d,f p<0,05.

osłonki przejrzystęj związane jęst z egzocytoząztaren
korowych i przemianą glikoproteiny ZP2 w ZPż, (9,

14,I7). U myszy, do powolnego i ograniczonego uwal-
niania ziaren korowych dochodzi równiez w trakcie
dojrzewania oocytów in viv o. Nie powoduj e to j ednak
modyfikacji ZPz (9). Badania te sugerujązatem, że
wewnątrz pęcherzyka jajnikowego, a ściślej w płynie
pęcherzykowym znajillją się substancj e hamuj ące
przędw czesne twardnienie osłonki, prawdopodobnie
obecne równiez w płynie pęcherzykowym klaczy.

Na ryc. 1 przedstawiono wpływ czasu inkubacji
oocytów w izolowanych jajowodach klaczy na twar-
dość osłonktprzejrzystej. Najbardziej oporna na tra-
wienie była osłonka oocytów inkubowanych w jajo-
wodach przez 6 godztn (T6j) Sredni czas trawienia
wynosił 392 + 9 s i był niemal dwukrotnie dŁaższy,niż
w grupie trawionej przed inkubacją (202 + I2 s;
p < 0,01). Czterogodzinna inkubacjaw jajowodachnie
spowodowała istotnego wydłuzenia czasu trawienia
osłonki przejrzystej. U bydła, do twardnienia osłonki
dochodzi po kilku minutach inkubacji przy bezpośred-
nim kontakcie osłonki ze środowiskiem j aj owodowym
idotyczy tylko tzw. nagich oocytów, tj. pozbawionych
komórek wzgorka jajonośnego i wieńca promieniste-
go. Ponadto, wpływa negatywnie na zapładnialność
oocytów (11). Być moze usunięcie komórekpęcherzy-
kowych z oocytów klaczy przyspieszyłoby proces
twardnienia osłonki. Jednak in vivo, nawet 12 godzin
po owulacj i, zapŁodniona komórka jajowa klaczy oto-
czonajest kilkoma warstwami komórek wzgorka ja-
jonośnego (2),

Wzrost oporności osłonek na trawienie obserwowa-
no również po 6 godzinach inkubacji oocytów w pły-
nie PBS (T6), jednak nie tak silny jak w środowisku
jajowodowym (ryc. 1). Prawdopodobnie zawarte w
płynie j aj owodowym substancj e modyfikuj ą właści-

wości osłonki przelrzystej. Obecność płynu jajowo-
dowego w czasie dojrzewani a in vitro oocytów świni
warunkuje prawidłowy przebieg reakcji korowej,
zmntej szaj ąc o ds etek o o cytów z apło dni onych p o li sp er-
micznie i równocześnie indukuje twardnienie osłonki
pr zejr zy stej (1, 2) . U my s zy, sp ontani c zn a utr ata ziar ęn
korowych i twardnienie osłonki invivo rozpoczyna się
po określonym czasie od owulacj i i postępuj ę wraz zę
starzeniem się oocytów. Prowadzi w konsekwencji do
utraty zdolności do zapłodnienia (7). Potwierdzająto
obserwacje wykonane za pomocą mikroskopu elek-
tronowego na oocytach poddanych starzeniu sięin vi-
tro (7). Twardnienie osłonki obserwowane po 6 go-
dzinach inkubacj i w PB S, prawdopodobnie spowodo -

wane było procesem starzenia się oocytów, gdyżpłyn
ten stanowtłzbytubogie środowisko by oocyty mogły
podjąć dojrzewanie. Na podstawie wykonanych badań
i wybranych pozy cjl,piśmiennic tw a można sugerować,
że zarówno niewłaściwe warunki hodowli jak l, zbyt
pożna próba zapłodnienta in vitro, w momencie gdy
rozpoczęła się juz egzoc7Ąozazl,aręnkorowych i tward-
nienie osłonki przejrzystej, mogą w znacznym stop-
nluprzyczynić się do jego niepowodzenia.

Przeprowadzone badania wykazały, że hodowla
oocytow klaczy w pozywce TCM 199 uzupełnionej
20Yo dodatkiem surowicy płodow cielęcych nie powo-
duje twardnienia osłonki przejrzystej. Morfologia
w zgorka j aj ono śne go i wielko ś c p ęcher zyka j aj niko-
wego, z którego pozyskano oocyt, również nie wywie-
rają wpłyłv.u na twardość osłonki przejrzystej. Nato-
miast sześcio god zinna inkub acj a oocytów w środowi -
sku jajowodowym, powoduje istotny wzrost opornoś-
ci osłonki ptzejrzystej na trawienię pronazą.
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