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powiednią ałalności z zakresu trans-
plantacji z nich gromadzona przez
nas od drł, awą niniejszego opraco-
wania. Jego celem było przedstawienie skali transplan-
tacii zarodkórł, w kraju oraz jej skuteczrrości.

W Polsce dztała obecnie 9 zespołów ET. Składaja
się one z dwóch, rzadziej z trzech osób, Wszystkie
lti erowan e sąpt zez lekarzy rvete r_vnaryj ny ch, z który ch

ka, że w połowie lat osiemdziesiątych polvołano po-
potem zaś kolejne 9 zespołów
w (13). Z liczby 14 zespołów
iewięćdziesiątych działało 7 -9

(23). Do dnia dzisiejszego pozostało pięc.
W tab, 1 przedstawiono wyniki transferu zarodków

b 1998. Dane te

p h z dostępnego
p r. superowula-

o346 mniej niżw
nia zarodków wy-
r.była ona niemal

rvanja zalodków przeprou,adzano więcej niż jeden raz

tem podarvania nowszyclr, skuteczniejszych prepara-

tow FSH (10. 1I,25.26). Na uwagę zasługuje stop-
niow,v wzrost udziału - pośród dawczyń zarodków
krór.ł, ras mięsnych. O ile w 1997 r. krorł,y ras mię-

an to ółu
ch i (1 sy-
ch w dki
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Tab. 1. Wyniki transferu zarodków w Polsce w latach 199'7 i1998

Liczba samic pOddanych superowulacii

Liczba zabiegów pOzyskiwania zarodków

0dsetek pOzytywnie reaguiących dawczyń

Średnia liczba pozyskanych zarodków i oocytów

Ś rednia liczba zarodków zakwalilikowanych do ET lub mrożenia

Liczba zatodków zamtożonych

Liczba transplantowanych zaIOdków świeżych

Wskaźnik zacieleń p0 translerze świeżych zarodków (%)

Liczba transplantowanych zarodków mrożonych (meloda tradycyjna)

a) własnych

b) powierzonych

Wskaźnik zacieleń po translerze zarodków mrożonych (metoda tradycyjna) (w %)

a) własnych

b) powierzonych

Wskaźnik ciąży po przeniesieniu zarodków świeżych imrożonych ogółem

Liczba transplantowanych zarodków mrożonych (direct transfer)

a) własnych

b) powierzonych

Wskaźnik zacieleń po translerze zarodków mrożonych (direct lransler)

a) własnych

b) powierzonych
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736

758

85,9
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47,0

792

549

243

46,0

43,9

60,1

47,0

769

567

202

43

4Ą

40

390 (250)

393

85,2

6,79

3,81

700

672

57 ,0

333

252

8,1

51,2

50 ,8

51,9

55 ,0

612

4g7

115

43,8

39,8

60,9

pozyskiwano od 14 - 49% matek buhajów (19, 20).
Liczbapozyskanych zarodków i oocytów ogołen wy-
niosła w 1997 r.4501, a w 1998 r.2611,przy czym
przeciętna Iiczba zarodków przydatnych do transferu
wynosiła odp. 5,95 i 6,79.Liczba ta jest nieznacznie
nlższaod analogicznych uzyskiwanych w krajach UE.
Biorąc pod uwagę fakt rosnącego udziału pośród daw-
czyń zarodków, kilkunastomiesięcznych jałowic, od
których zreguły pozyskuje się rnniej zarodków niz od
krów dorosłych, wynik ten nalezy uznać za satysfak-
cjonujący (12).

Efektyłvność pozyskiwania zarodkow zależy od roz-
notodnych czynników (4-6,24,26). Z danych dostęp-
nych w piśmiennictwie krajowym wynika, ze do istot-
nych przyczyn niedostatecznej efektywności pozyski-
wania zarodków na7ężec moze nieterminowe podawa-
nle hormonów gonadotropowllch (22). Naszym zda-
niem, co najmniej równie istotna jest nieprawidłowa
selekcja krów polegająca u, imię źle pojętego intere-
srr hodowcy na wykorzystywaniu jako dawczyńza-

rodków, samic wykazuj ących wcześ niej zaburzenta
porodowe i poporodowe (14). Dopuszczane clo krajo-
wych programow MOET byŁy także krowy jałowieją-
c e ( 1 7 ). D o zn aczący ch pr zy czyn n i ep owo dzeń należy
także, zwŁaszcza w ośrodkach hodowlanych nie po-
siadających większego doświadczęnla w zakresie
transferu zarodków, niedostateczna obserwacja rui i

nieterminowe unasienianie darvczyń (1 3). Nalezyjed-
nocześnie pamiętać, ze o sukcesach zagranicznych
zespołów ET decyduje m.in. dokładna analiza danych
i na ich podstawie wybór - spośród stawki wypłuka-
nych dawczyńtych u których wyniki pozyskiwania
zarodków były ponad przeciętne.

W 1998 r. przeniesiono 672 świeżych zarodków to
jest o 455 mniej niż w 199] r. Przeciętny wskaźnik
zacieleń wyniósł w latach 1997 i 1998 odp. 47 i 5]%.

W latach 1991 i 1998 przeniesiono 156I oraz 945
zarodków mrozonych ogółem, z tego mrozonych i roz-
mrazanych tradycyjnąmetodąwielostopniową spofa-
dycznie metodą,,one step" odp.792 i 333. Pozostałe



]69 I612 stanowiły zarodki mrozone przęznaczonę
do transferu bezpośredniego. Spośród transplantowa-
nych, tradycyjnie mrożonych i rozmrażanych zarod-
ków zacieliło się 46 i 5I,2ońbtorczyń. Lepsze wyniki
zaci ęlęń uzy skiwano, używaj ąc zaro dków powi erzo -

dania klinicznego btorczyn u 16 do 39oń notowano
obniżone stężenie progesteronu we krwi (15).

Zagadntentem nowym , jest coraz częstsze korzysta-

:J.iffi}]!t.
onych do trans-

feru bezpośrednie go w latach 1997 i 1 99 8 wyniosł odp.
49,3 i 64,80^ wszystkich mrożonych zarodków. Jak
wynika zdanychtab. 1, niewielkącz
Ę otrzymywały zzakupu, większość
samodzielnie. Wskaźnik zacieleń w
latach wyniósł dla zarodków mrozonych w glikolu
propylenowym 43 I 43,8oń i był niższy niż po zastoso-
waniu tradycyjnej metody mrożenia i rozmrażanta za-
rodków. Badacze japońscy i francuscy porównując kil-
kutysięczną grupę biorczyń zarodków nie stwierdzali
istotnych różntc we wskaźniku zacieleń po zastoso-
waniu tej metody (I,3,]). Uwzględniając uproszcze-
nie protokoŁu rozmrażanla, a ptzede wszystkim dużą
oszczędnośó czasl i obniżenie kosztów należy przy-
puszczaó, że znaczente tej metody będzie w kraju szyb-
ko rosnąć. Na podkreślenie zasługuje stała poprawa
wskaźnika zacięIęń zarówno po transferze zarodkow
świeżych jak i mrożonych. Jak wiadomo efektywność
transfetu zalężec moze od wielu czynników - jakości
i stadium rozwoju zarodków, pory roku w której do-
konywany był transfer, wieku biorczyń,Itczby doko-
nywanych n abtorczynt zabtegów transplanta cjt zarod-
ków, stopnia zsynchronizowania bi orczyn oraz innych
(27). Naszym zdaniem, rysująca się w ostatnich dwóch
latach poprawa efektywności transferu - mierzona
wysokością wskaźnika zacieleń - jest efektem wpro-
w adzania ob owi ązku korzy s tani a pr zez l<r aj ow e z e sp o -

ły ET z uznanych i renomowanych pozyłvek do ho-
dowli i konserwacji zarodkow. Z danych krajowych
wynika, że tylko profesjonalne pożywkt zapewntĄą
uzyskiwanie satysfakcj onuj ących wyników zacięlęń
(27). Nie bez znaczęnia jest takze rosnące doświad-

częnie z e sp oł ów, opty maltzacj e pro gramów kons erw a-

cji zarodków oraz sumienny dobór biorczyń i precy-

wanych zarodków mrozonych hodowanych w warun-

dojr zały ch zaro dków, wyho dowa ny ch i n v i tro z oo cy-
tów, pozyskanych drogąOPU (or,um pick up) - czy|t
ich aspiracj iwraz zp Y Po-
mocy ultrasonografu a jest
z igłąpunkcyjną- w bior-
czyń (7 ,8).
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