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Summary

Obrót międzynarodowy oocytami i zarodkami świń,
małych przeżlwaczy i koni, mimo ciągłego doskona-
lenia metod pozyskiwania oraz konserwacji jest w
przeciwieństwie do bydła - niewielki. Przykładowo
ocenia się, ze światowy handel zarodkami owiec i kóz
wynosi około 5-I0% obrotu zarodkamlbyd|ęcymi. Z
kolei handel zarodkami pozyskiwanymi od świń jest
poważnie ograniczony w związku z trudnościami na-

P 
ocl-

n chi
wirusowych poprzez transplantację zarodków u wy-
żej wymienionych zwterząt gospodarskich są stosun-
kowo nieliczne. Brak ich także w dostępnym piśmien-
ni ctwi e kraj owym. Wyj ątek stanowi ą publikacj e doty-
czącę bydła (I2, 13,15, 16, 18).

Import do Polski zarodków pochodzących od innych
niż bydło zwterząt gospodarskich dcl niedawna prak-
tycznte nie istniał. Ostatnio jednak zaimporlowano z
Australii oTaz zę Stanów Zjednoczonych niewielką
parlię zarodków owczych oraz świńskich.

W związkuz Ęm wydawało się cel owe przedstawie-
nie naj nows zych danych odno śnie do ry zyka transmi sj i
infekcji bakteryjnych i wirusowych poprzez zarodki
pozyskiwane od maĘch przeżuwaczy, świń i koni.

Małe ptzeżuwacze

Specyficzne cechy osłonki przejrzystej kozich i
owczych zarodków sprzyjająw większym stopniu niz

Review

u bydła przywieraniu do niej patogenów bakteryjnych
i wirusowych, zwięks z aj ąc ry zyko przeniesienia cho-
rób z owiec dawczyinabiorczynie, względnie potom-
stwo (14). Ustalono, ze wwarunkachinvitro do osłonki
przejrzystej zarodków przywieraj ą drobnoustr oje B ru-
cella ovis, Brucella abortus,wirus choroby niebieskie-
go języka (BTV) (owce) oraz Mycoplasma mycoides
(kozy) w takim stopniu, że niemożliwa jest ich elimi-
nacj a pr zy p omo cy zalecany ch pT zez IET S standardo -

wych metod sanitarnych (8). Polegająone na przemy-
waniu zarodków w pozywce hodowlanej , a także na
ich ekspozycji na trypsynę. Teoretycznie, usunięcie z
o słonki pr zejr zy stej wy żej wymi enionych p ato genów
powinno być łatwe z powodu ich znacznychrozml,a-
rów. Jak się jednak okazało eliminacja Brucella ovis
nie jest mozliwa nie tylko na drodze wielokrotnych
kąpieli zarodków, ale także po dodaniu do pozywek
hodowlanych takich antybiotyków jak strepto- i peni-
cylina (30). Ryzyko transmisji brucelozy na drodze
transferu zarodków jest jednak niewielkie z powodu
niskiej podatności owiec na tę chorobę. Mimo trans-
p 1 antacj i z aro dków sztlc znie zakażony ch B r u c e l l a o v i s
twyraźnej reakcji immunologicznej - w postaci wzro,
sfu miana p rzeciw ciał - u owiec daw czyń, drobnoustro -

ju tego nie udawało się wyizolowac ani od matek za-
stępczych ani od jagntąt (25).

Gilber1 i wsp. (6) stwierdzlł, że zarodkt pozyskiwa-
ne od owiec chorych na BT! u ktorych nastąpiła wi-
remia, przeniesione następnie na zdrowe biorczynie
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spowodowały serokonwersję i wiremię u 2 spośród 15
biorczyń. W badaniach tych zarodkipoddawano jedy-
nie 3-4 krotnej kąpieli. Zbadań Hare i wsp. (9) wyni-
ka, że 10 kąpiel zarodków uwalnia od wirusa BTV.

W przeciwieństwie do możliwości poziomej i pio-
nowej transmisji witusa choroby Maedi Visnau owiec,
zapalenla stawów i mózgu ukoz (CAE) oraz choroby
niebieskiego języka l kóz i owiec poprzez zarodkt
zakażane in vitro, w warunkachprzyżyciowych nigdy
nie następuj ę zakażenie tymi wirusami owiec i kóz
biorczyń oraz potomstwa, nawet wówczas kiedy za-
rodki sąpozyskiwane od dawczyń znajdlĄących się w
ostrej fazie infekcji lub wykazujących dodatnie miano
(8, 31). Przenosząc zarodki pozyskane od owiec daw-
czyn sztucznte zakażonych wirusem choroby niebie-
skiego języka na zdrowe biorczynie wirusa nie izolo-
wano ani od biorczyń ani potomstwa (8).

Obecnie szeroko dyskutowana jest kwestia transmi-
sji wirusa adenomatozy pŁac u owiec (sheep pulmo-
nary adenomatosis (SPA) - neoplastycznego schorze-
nia, wywoływanego przęzretrowirusy. Wprawdzie do
zakażenta dochodzi we wczesnym okresie życia, ob-
jawy chorobowe pojawiająsię dopiero u owiec w wie-
ku jednego roku do czteręch lat, Ponieważ,lak dotąd
nie są znane sposoby prewencji SPA, wydawało się,
że możliwości takie stwarza transfer zarodków. w
badaniach, w których zarodki pozyskiwano od daw-
czyń, u których radiograftczntę i histopatologicznie po-
twierdzono SPA, przenoszono do macicy zdrowych
owiec biorczyń, Urodzone potomstwo pozostawiano
przy życiuprzęzpięć lat, następnie poddawano je ubo-
jowi, ich pfuca zaśbadano radiograficznie i histopato-
logicznie, w żadnym przypadku nie stwierdzając ob-
j awów choroby. B adania po tw ier dztĘ, że ET może być
skuteczną barierą dla SPA (20). We wcześniejszych
badaniach, w których zarodki pozyskiwano od daw-
czyń zakażanych podczas unasienianta przez tryki, a
następnie przęnoszono do macicy biorczyń wolnych
od choroby nie stwierdzono objawów choroby, u bior-
czyńi jagniąt podczas czteroletniego okresu obserwa-
cji (21).

Wiele sprzęcznych wyników przyniosĘ badania nad
transmisją czynników niekonwencjonalnych takich jak
scrapie. Foote i wsp. (4) nie obserwowali by docho-
dziło do transmisji patogenu na biorczynie, mimo ze
zar o dkt p ozyskiwano o d owi e c daw czy ń wykazuj ących
objawy choroby. Równocześnie autorzy podają że
przed wprowadzeniem do macicy biorczyń zarodki
poddawano zaledwie trzykłotnej kąpieli. Jednakże ani
dawczynte ani embriony nie były kontrolowane w kie-
runku obecności genu SIP. Z kolęi po przeniesieniu
nie przemywanych zarodków, pozyskiwanych od do-
św iadczalnie zakażony ch daw czyń s elekcj onowanych
w kierunku obecności genu SIĘ Foster i wsp. (5) wy-
kazali, że homozygotyczne p otomstwo ( sA, sA) prze-
jawiało chorobę w ciągu trzech lat. W doświadczeniu
tym nie ustalono jednak, czy patogen wnikał do ko-
mórek zarodka, czy przywierał dcl powierzchni osłon-

ki ptzejrzystej. Prowadzone obecnie badania mają
wyj aśnió, czy proc e dura s anitanra za|ecana pr zez Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Embriotransferu (IETS )
zapobiega transrnisj i scborzenia.

Swinie
S zcze gółowe informacj e dotycząc e ry zyka transmi -

sji chorób zwlązanego z przenoszeniem zarodków u
świń przedstawił Hare (10),

Z wcześniejszych badań wynika, że co najmniej w
odniesieniu do sześciu chorob wirusowych, patogen
pozostaje zwlązany z osłonką przejrzystą zarodka
świni, mimo wielokrotnego ich przęmywania, a w od-
niesieniu do niektórych poddawania działaniu trypsy-
ny. Należy do nich wirus pomoru, wirus pryszczycy
(FMD), wirus afrykańskiego pomonr świń (ASFV),
parwowirozy (PPV), pseudowścieklizny (PrV) oraz
choroby pęcherzykowej (SVDV) (2, I0, 27).

7,..badań, w których dokonywano sztucznej ekspo-
zycjinawirus pomonr świń (HCV) wynika, żepo dzie-
sięciokrotnym przepłukiwaniu zarodków w roztworzę
PBS wirus daje się wyizolowac zę I00oń próbek. Po
kąpieli w 0,05 roztworze trypsyny Ilb 0,02oń roztwo-
rze trypsyny zEDTA, wirus izolowano z2I-27Yo za-
rodków. Zko\eipo serii kąpieli w PBS orazw roztwo-
rze trypsyny wirus izolowano tylko z 3 spośród 216
badanych prób (3). Badania Singh i wsp. (27) wyka-
zały, że wirus aĘkańskiego pomonr świń (ASFV)
może byc pTzenoszony podczas transferu zarodków,
mimo p o ddawani a zaro dków zale canej liczbie kąp i e li
w pożywkach hodowlanych oraz działaniu trypsyny.

Takżę wirusy parwowirozy (PPV) oraz p seudowście-
kltzny (PrV) mogąprzywierać do osłonki przejrzystej
zarodków świń i być przenoszone pomiędzy zwierzę-
tami. Bane i wsp. (I) wykazali, że DNA wirusa PrV
stwierdza się w zarodkach po mikroinjekcji awirulent-
nychszczepów PPV oTazpo współhodowli tych wiru-
sów ze świńskimi zarodkamt, co wskazujenafakt,że
witus posiada nie tylko zdolność do penetracj i zona
pellucida ale i replikacji w komórkach zarodka. Ostat-
nie badania, z zastosowaniem techniki PCR wykaza-
Ły,że aniwielokrotne przemywanie zarodków w PBS,
ani poddawanie ich dztaŁaniu trypsyny nie wyklucza
ryzykaprzeniesienia wirusa PPV (7). Wirus był obec-
ny we wszystkich pozyr,vkach poddawanych badaniom
kontrolnym.

Nowsze badania dotyczą prawdopodobieństwa
transmisji wirusa Aujeszky. Medveczky i wsp. (19)
zakażali donosowo oraz domacicznię wolne od cho-
roby lochy. Następnie poddawali je superowulacjt. Za-
rodki pozyskiwano w 5 dniu po rui. Wirus izolowano
znarządów rodnych zainfekowanych świń oraz w po-
płuczynachmacicznych2sztlczniezakażonychsamic.
Także i w tym przypadku dwukrotna kąpiel zarodków
w 0,25ońroztworze trypsyny, anastępnie 1O-cio krot-
na kąpiel w DPBS okazała się skuteczną metodą eli-
minacji wirusa. Transfer poddanych tej procedurze
zarodków, nie spowodował transmisji wirusa na bior-



czynię zarodków oraz potomstwo. Ostatnio Prieto i
wsp. (24) przept ow adzili interesuj ące dodo świadcze-
nie nad możliwością przeniesienia drogą ET wirusa
syndromu rozrodczo oddechowego (PRRSV) u świń.
Schorzenie to jest dośó powszechne w komercjalnych
fermach świń, powo duj ąc m. in. w częsnązamieralno ś ć
płodów Występuje enzooĘcznie w wielu krajach świa-
ta. Wirus wyizolowano po razplęrwszy w 1990 r. w
Europie, krótko potem zaśw Stanach Zjednoczonych.
Z b adań W ajowych wyn tka, że w P o 1 s c e mo że by ć pr zy -

czynąpadnięć 28 t 26,9 Yo warchlaków i tuczników
(2ż) . L o chy d aw c zyni e z ar o dków s ztuc znię zakażano
wirus em PRRSY szczęp PA- 8, unasieniano spermą po -

chodzącą od wolnych od choroby knurów, a następ-
nie, 4 dni po rui, poddawano ubojowi, pobierając prob-
ki tkanek orazzarodkl. Zarodktprzęnoszono do maci-
cy zdrowych loszek btorczyń, względnie mrozono.
Część z aro dków prze d zamr o żenięm p o ddawano pro -

c edurom s anitamym zale c anym pr zez IET S, p o zo sta-
łe mrozono z ich pominięciem. Mimo wyizolowania
witusa z organów wewnętrznych oraz układu roztod-
czego loch dawczyń, nie stwierdzono by wirus prze-
nosił się na świnie biorczynie oraz prosięta. Poziomej
i pionowej transmisji wirusa nie notowanotakże wów-
cŻas, kiedy do macicy btorczyitprzenoszono zarodki
nie poddawane wymaganym procedurom sanitarnym,
Autorzy sugeruj ą że przy zachowaniu procedur zale-
canych przez IETS transfer zarodków moze być do-
skonałym sposobem uwalniania stad świń od PRRSV.

Konie

Informacje odnośnie do możliwości transmisji pa-
togenów popTzęztransfer zarodków u koni sąnielicz-
ne. W momencie przekształcenia się moruli w blasto-
cystę powstaj e charaktery sty czna dla koniowatych
otoczka tzw. kapsuła. W 8 dniu po rui zarodek w mo-
mencie, w którym traci osłonkę przejrzystą kapsuła
jest już dobrze wykształconą strukturą. Rola jaką od-
grywa kapsuła jako bariera ochronna przeclw infekcji
nie została dotąd do końca określona. Przypllszcza|-
nie jest onazbltżona do funkcji pełnionych przezosłon-
kęprzejrzystą.

We wcześniejszych badaniach clonoszono o izolacji
drobnoustrojów Mycoplasma equigenitalium z 6-8
dniowych zarodków końskich eksponowanych rra

mykop l azmy w warunk ach in v i t r o or az p oddawanych
10-cio krotnemu przemywaniu. Informowano także o

ry zyku transmi sj i H a em o p h i l u s e q u i g e n i t a l i s p opr zez
zarodki pozyskiwane od klaczy chorych na zakażnę
zapalente macicy (CEM) (23),

W chwili obecnej, brak jest jeszcze szerszychba-
dań nad możliwością transmisji patogenów u świń,
małych pr ze żlw ac zy i koni p opr zez zar o dkt pro duko -

wanę in vitro.Wyjątek stanowiąprace Sheroda i wsp.
(26) orazPrieto i wsp. (24). Pierwszy zntchpoddawał
oocyty końskie sztlcznel ekspozycji na wirus zakaź-
nego zapalenia tętnic (EAV). Wirus ten wywołuje mało
charakterys ty czne, łagodne obj awy kliniczne, często

wyłącznie gorączkę, która jest jedynym wskaźnikiem
choroby przed serokonwersją. Z tego powodu wirus
EAV jest szczegolnie niebezpieczny jako patogenza-
nteczy szczający pożywki hodowlane. We wstępnych
badaniach określano wpŁyw niskiego poziomu zanle-
czy szczeniapoĄ,rvki hodowlanej wirusem EAV na toz-
wój oocy.tów końskich. Oocyty przeph,rkiwano 1O-cio
krotnie, zgodnte z zalęcęntami IETS. Mimo to obec-
ność wirusa stwierdzono w trzech pierwszych i piątej
kąpieli. Ęm samym ustalono, że w odniesieniu do
kompleksu komórek wzgórkajajonośnego i oocytu,
wirus EAV może stanowić potencjalne ryzyko trans-
misji schorzenia. Zkolęi Prieto i wsp. (24), do poży,
wek, w których hodowano oocy§ świń dawali na okres
7ż h, wtrls PRRSV. W badaniach nie stwierdzono
istotnego wpływu winrsa na rozwój 4-16 komórko-
wych kultur zarodków oraz wykluczono możliwośc
wywoływania infekcji przęz zarodki zakażonę w tym
okresie rozwoju.

Należy przypuszczaó, że dalsze badania w odnie-
sieniu do zarodków produkowanych in vitro (IVP),
będą się podobnie jak u bydła - koncentrowaó nad
możl iwo ś c tami zakażenia zaro dków p o dczas pro c e su
sztuczne go z apło dnienia o ocytów zainfekowanym
nasieniem, wrażliwośc iąna zakażenie różnych stadiów
rozwoj owych z aro dków ho dowan y ch in v i t r o, a także
z potenclalnym ryzykiem infekcj i związanym z zaka-
żęnlęm pobieranego pośmiertnie lub aspirowanego
pr zy ży ctowo płynu p ę cherzykowe go lub j aj owo dowe-
go (17).
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VIII Europej skie Multikolokwium P arazvtolrogów
B'h Europen Milticolloquium of Parositology (BMOP-S)

W dniach 10-14 \Ą/rześnia 2000 roku odbędzie się lv Poznaniu Europejskie Multikolokwium
paraz:rtolo§ów (BMOP-8), którego ml,ślą przewodnią jest

Parazytologiia u progu nowego Ęsiąclecia
Prclgram EMOP-B składa się z:
l 6 synrpozjów: Malaria u europejskich podróznvch; ToksopIazmclzawrodzona; Trlxocara i toksokaroza;Zoo-
nozy wy-woły\vane przoz tasiemce; In\\/a7jc prz,\\\rr u ludzi i zsvlerząt; Inlvaz.je pasozytnicze z},avnościo-pochod-
ne u progu nowego tysiąclecia.
l 8 sesji: Biologia i taksonomia pasozytó$r; t}iologia molekuiarna pasożytó\Ą,l Immunologia i problem szcze-
pionek w inwazjach paso7łtnicz,vch; Epidemiologia i kcintrola inrvazji pasozytlliczych; Inrł,azje i choroby paso-
żytnlcze; Leki przeciwpasozytllicze i lekooporność; pasozlrty ryb i innych z_wvicieli ze środowiska rł.odnego;
Parazytologia ogólna.
l 5 warsztatów technicznych: Nowclczcsna mikroskopia; Nowe metody diagnostyki serologicznej inwazji
pasozytniczych; Mcllekularne metody diagnostyki inrł,azji pasozytniczych; Nauczanie parazytcll<lgii przy pomo-
cy CD-ROM ; P arazytri,<lgia rv Internecie.

Siedziba Komitetu Or lanizacyjnegio:
Katcdra Biologii i Parazytcllogii Akademii Mcclycznej im. K. Marcinkor,vskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10,

60-701 Poznań, tel./fax (061) 852 7I 92; e-mail: emopS@cucolyptus.usoms.poznan"pl


