
Altykul przeglądowy Review

Praktyczne wyko]zystan ie
biotechnologii rozrodu zwierząt

ANDRZEJ MAX

Katedra Bozrodu ZwierząlWydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Grochowska272,03-849 Warszawa

Ma
practicaluse of animal re

Su

Some esŚential problems of biotechnology of anima
human medicine, consumption and animal breeding a

Transgenic anima|s are being developed for models
proteinso especialty in the mammary gland, or potentia
genetic engińCering is it possible to modificate food pro
yield. Cryopreservation of gametes and embryos give
mal species. There is tendency to more expand the
using such technics as MOE! IVŁ OPU, GRAFT. O
been horn using X- and Y-sperm sorting or embryo sex
treatment of infertility and to improve animal disease

Keywords: biotechnology, assisted reproduction, ge

Zastosowanie procedur biotechnolo glcznycll w roz-
rodzie zwlerzątsłuzy z jednej strony uzyskaniu i utrwa-
leniu w organizmie zwierzęcym pożądanych cech ge-

notypowych i fenotypowych, z dnrgiej zaś powieleniu
ich w obrębie populacji w zakresie umozliwiającym
praktyczne wykorzystanie. Do ugruntowanych i sto-
sowanych na szeroką skalę należąmiędzy innymi:
pozyskiwanie i długotrwałe przechowywanie gamet i
zarodkow (kriokonserwacja), zapłodnienie i hodowla
zatodków in vitro oraz lch przenoszenie. Nowszymi
osiągnięciami są na przykład: transgeneza, seksotva-
nie (określanie płci i segregacja według niej) gamet i
zarodków, mikromanipulacje na gametach i zarodkach,
pr zy ży ciowe uzyskiwanie o ocytow (OPU), kl onowa-
nie. Być moze oczekiwania i nadzieje związane zbia-
technologią znacznlę wyprzedzają i przerastają aktu-
alne możliwości wdrozeniowe, a istniejące ręalnle za,
gr ożenia i niepowodzenia po winny skłaniać do umiar-
kowanego optymizmu, będąc jednocześnie motywa-
cją do dalszych prac nad optymalizacją procedur bio-
technologicznych. W święcie ten obszar badań rozwi-
ja się dynamicznie, co ma swoje odbicie w powoły-
waniu specjalnych kierunków kształcenia przez orga-
nizowanie nowych lub modyfikowanie istniejących
wydziałow akadem i cki chb ądź ustanawiani e j e dno stek
interdyscyplinarnych, c,zego przykładem nroże byó
Międzywy dziaŁow e Studium Biotechnolo gii S GGW.
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenle czytelnikom
niektórych kierunków poszukiwań biotechnologicz-

nych i płynących z nich korzyści w zakresie medycy-
ny, konsumpcji i hodowli zwterząt.

Medycyna

Zwierzęta transgeniczne jako tzw. modele zwie-
rZęce

D o b adań medycznych, genety cznych, embriolo gicz-
nych, fizjologicznych, żywieniowych i do testowania
leków sąwykorzystywane przede wszystkim zwierzęta
laboratoryjne. Przykładenr moze być śledzenie na
modelu mysim uwarunkowanych genetycznie chorób
o charakterze zwyrodnieniowym i opracowywanie
nowych metod ich leczenia (l2).Inne zastosowanie
mają modele zwierzęce do badań nad zalężnymi od
diety nowotworami wątroby i trzustki (10), patof,rzjo-
logią nerek (28), czy chorobami autoimmunologicz-
nymi (58). Zwierzęta doświadczalne, aby mogły słu-
ży c b adantu wpływu wybrane go czy nnl,ka zew nętr z-
nego, powinny cechować się jednolitością. Do takich
celów najlepiej nadają się osobniki o takim samym
genomie, czyli monogenetyczne , otrzymane w drodze
klonowania lub podziału zarodków.

Zwier zęta trans geniczne j ako bioreaktory zwie*
rZęce

Zwierzęta te do starczaj ą biopreparatów słuzących
profilaktyce i leczeniu ludzi, jak ęnzymy,hormony (in-
sulina ludzka,ludzki hormon wzrostu) i inne białka.
Hemoglobinahdzka może być produkowana w ery-
troclach transgenicznych świń (14). Skład aminokwa-



sowy hemoglobiny świńskiej wykazuje naturalnie
wysoki, a mianowicie 85% stopień homologiczności
z hemo globiną c złowieka, c o czynt ten gatunek szczę-
gólnie przydatnymdo tego celu. W fazie doświadczen
przedklinicznych i klinicznych jest wykorzystanie po-
cho dz ąc e go o d rw ier ząt mo dyfikowanych tran s geni cz -
nie białka przeciwzakrzepowego antytrombiny III i
alpha-l-antytrypsyny (61). Możliwe jest otrzymanie
czynników krzepnięcia krwi VIII tIX o znaczeniu lecz-
niczym dla pacjentów z hemofiIią atakże aminokwa-
sów (14).

Prowadzone sąprace nad wyhodowaniem transge-
nicznych krów których mleko zawięrałoby rekombi-
nowane białka człowieka o znaczęnhlleczniczym (5,
2],29), np. albuminę surowicykrwi ludzkiej (40,61).
Zaopatrzenie w lecznic zebiałka pochodząc e z organi-
zmulzwlęTzątmodyfikowanychgenetycznie(głównie
z ich mleka) jako tzw. biofarmacjapozwoli na ograni-
częnie w wykorzystaniu materiału biologicznego ludz-
kiego (przede wszystkim krwi), a co za tym idzie
zmntejszy ryzyko zakażeń, np. wirusami (HIV). Na
usługach biofarmacji mogą znależc się: owce, kozy,
świnie, królice, aleprzede wszystkim krowy, których
wydaj no ść mle czna pr zewy ższa wielokrotnie możli -
wości wszystkich pozostałych gatunków zwierząt.
Pozyskiwanie obcogatunkowych białek w dużych ilo-
ściach zmlękamoże odbywać się sposobem konwen-
cj onalnym, b ez cierpi e nia zw ier ząt Produkty sp ożyw-
Qze, a Ęmbardziej leczntcze, powinny cechować się
stabilnością której osiągnięcie jest niemożliwe w wa-
runkach naturalnej zmienności biologicznej. Wydaj e
się, ze pomocne mogłoby okazac się ujednolicenie
genomu zwierząt producentów np. w drodze klono-
Wanla.

Zwierzętajako dawcy narządów do ksenotrans-
plantacji

Liczba pacjentów czekający ch na przeszczepy przę-
Wacza znacznie możliwości pozyskania dawców, zro-
dziło się zatęm zainteresowanie wykorzystaniem w
transp lanto Io gtt nar ządów zw ier zęcych. D o te go c e lu
najodpowiedniejsze są świnie ze względl na ich po-
wszechną dostępność orazprzede wszystkim na pew-
ne podobieństwa anatomiczne i fizjologiczne do orga-
nlzmul człowieka. Zasto sowan ie narządow zw ietzę-
cych mo głoby mieć charakter dor ńny na Qzas potrzeb -
ny dla znalęzienia dawcy allogenicznego, lub w dal-
szej przyszłości może nawet ostateczny. Podstawowym
problemem jest szybkie odrzucanle przęszczepu na
dro dz e immuno l o g icznej, dl ate go też trw aj ąinten slłv-
ne prace nad ograniczeniem tego zjawiskabęz wdra-
żania postępowania immuno supresyjne go obarczone-
go groźnymi skutkami ubocznymi (56). Wprowadze-
nie do genomu świń - dawców, genów blokujących
reakcję odrzucania przęszczepu, umożliwta dŁuższę
utrzymanie się go w organizmie biorcy (11, 13). Dla
medycyny mają też znaczęnie obcogatunkowe prze-
szczępy komórkowe, np. u pacjentów z cukzycąlub
w stanach neurodegeneratywnych, jak choroba Parkin-

sona, czy choroba Huntingtona (7 ,I9). W USA udało
się, w drodze genetycznej modyf,rkacji komórek pło-
dowych świń i krów uzyskać transgeniczne płody,
będące dawcami komórek nerwowych pozyskiwanych
z zamlaręm wykorzystania ich w leczeniu ludzi (40).
Rozważa się także mozliwości wykorzystania erytro-
cytów świńskich do ksenotransfuzji (60).

Konsumpcja

Procedury biotechnolo glczne zmterzają do zwięk-
szenia ilości i poprawy jakości produktów spożyw-
czych pochodzenla zwlęrzęcego. Za pomocą inżynie-
rii genetycznej można doprowadzic do modyfikacji
składu mleka i jego właściwości w kierunku pożąda-
nymprzez człowieka, np. obniżenie zawartości lakto-
zy lub zawartości laktoglobulin, co byłoby pożądane z
punkfu widzenia konsumentów nie tolerujących lak-
tozy i alergików (14). Inne kierunki to: zwiększenie
termostabilności białek mleka, zmiana składu jego
tŁuszczów (zmniej szeni e udziału nasyc onych kwas ów
tłuszczorych), czy w przyszłości wręcz ,,httmaniza-
cja" mleka krowiego, czyli zastryienie gatunkowo
swoistych białek mleka białkami ludzkimi (62), Za
p omo c ą tran s gęnezy uzy skano 40 -9 0% re dukcj ę tłus z-
czu, nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych w tuszach świń (5a). Modyfrkacj a genetyczna
zw ier ząt p o w o duj ąc a p o dwy żs zo ny p o zi om h ormo nu
wzro sfu może by c pr zy datna dla uzyskania wi ęks zych
przyrostów masy ciała, lepszego wykorzystania paszy
i obniżęnia zawartości tłuszczu w tuszy, Udało się także
uzyskać transgeniczne owce o zwiększonej produkcji
wełny (14),

Stwierdzono poąrtywn ę dzińanię bydlęcego hormo-
nu wzrostu (somatotropiny) na wydajność mleczną
krów; codzienne jej podawanie powoduje wzrost
mleczności o 10-20 (6), a nawet 40% (43). Hormon
ten moze być pozyskiwany metodami biotechnologicz-
nymi. W USA komercyjne stosowanie hormonu wzro-
stu jest dozwolone od kilku lat.

Innym zamierzeniem jest dĘenie do zwiększenia
liczby rodzących sięmvierząt Od wielu lat prowadzone
s ą p o s zukiwani a meto d indukowan ta ciĘ bliźntac zy ch
u bydła. Rysują się fu dwa podstawowe kierunki: prze-
noszenie dwóch zarodków otrzymanych in vivolub in
v i tro b ądź sĘmulowani e p o l i owul acji, naj c zęś ciej pt zy
użyctu egzogennych gonadotropin, Ta ostatnia meto-
da może być skojarzona z bezpośrednimi manipula-
cjami na jajnikach, a mianowicie likwidacją w dro-
dze punkcji pod kontroląUSG, pęcherzyka dominują-
cego, co pozwala na zmniejszenie dawki gonadotro-
pin, zmniejszając tym samym niekorzystne uboczne
skutki ich działania (3 9).

Hodowla zwie]ząt

ZachowanierwierzęcegomateriaługeneĘcznego
U tr zy mante p o ten cj ału rozw oj owe go zmniej szaj ą-

cych się liczebnie lub ginących gatunków i ras zwie-
rząt użytkowych jest realizowane w kilku płaszczy-



znach ( 1 5 ). Przede wszystkim dztej e się to pr zez nais-
ruIneutrzymywaniepopulacjizwierzątzagrożonych,
Znacznę poszerzenie możliwości w tym zakresie po-
wstało wraz z opracowaniem metod przechowywania
materiału biologicznego w stanie zamtożenia (kriokon-
serwacja), W pierwszym rzędzie dotyczy to gamet
męskich (banki nasienia), wobec których technika
mrożenia zostaŁa opanowana u większości gafunków
zw ier ząt użytkowyc h. Mro ż eni e zaro dkó w (b ankt za-
rodków) pozwala na ich przechowywantębez zmian
w genomie , dającw przyszłości mozliwość odtworze-
nia pierwotnych cech rasowych, unikając jednocześnie
kojarzenia wsobnego, do czego dochodzić musi w
utrzymywanych populacjach o małej liczebności. Ba-
danta pt zeprow adzone w o statni ch 1 atach daj ąnadzie -
ję na wdrożenie na większą skalę metod kriokonser-
wacj i r ów nie ż materi ału genety c zneg o p o cho dz ąc e g o
od samic (banki oocytów). W perspektywie czasowej
mogą tez powstać banki DNA w postaci zamrożone-
go materiału komórkowego lub wyizolowanych genów
(fragmentów DNA) w celu ewentualnej ich integracji
w przyszłości z genomem innych, współczesnych ras.

Przyspieszenie postępu geneĘcznego
Głównym czynnikiem postępu hodowlanego jest

wykorzystanie potencj ału rozr odczego elitarnych sam-
ców za pośrednictwem sztucznego unasieniania (Al;
artificial insemination). Chociaż pierwszy skuteczny
zabieg inseminacji przeprowadzony został w 1780 r.
przez Spalianzaniego u psa, to jednak technika taroz-
winęła się przede wszystkim u mvierząt gospodarskich,
w pierwszym rzędzie u bydła, obejmując następnie,
choć w znacznie mniejszym zakresie inne, jak: świ-
nie, konie, mŃe pr zeb,lwacz e, mię so żernę i zw ier zęta
lab oratoryj ne. Wykorzystanie p otencj ału r o zr o dcze go
samic jest bardziej ograniczone z powodu nieporów-
nywalnie mniejszej Iiczby gamet i małej ich dostęp-
ności. Samice ssaków rodzą się ze zdeterminowaną
podczas rozwoju płodowego liczbąoocytów w jajni-
kach na poziomie 70 000-300 000. Jedną z metod
zmierzających do większego ich wykorzystania jest
mobllizacja do rozwoju i owulacji większej ich puli
niżw rozrodzie naturalnym. Osiąga sięto przezzasto-
sowanie procedury poliowulacj i i przenoszenta zarod-
ków (MOET;multiple or.rrlation and embryo transfer)
obejmującej stymulację hormonalną samic za pomo-
cą gonadotropin (FSH lub eCG) i pozyskiwanie od
dawczyń większej liczby (kilku - kilkunastu) zarod-
ków w stadium blastocysĘ przenoszonych następnie
do macicy biorczyń, których cykl jajnikowy został
zsynchronizowany z wiekiem zarodków, dziękt cze-
mu trafiają one do środowiska sprzyjającego ich dal-
szemu rozwojowi. U bydła po przeniesieniu pojedyn-
czych zarodków uzyskuje się w praktyce ciĘe u oko-
ło 5}ońbtorczin. Przenoszenie zarodków zostało tak-
żewŁączonedometodindukowaniactĘbliżntaczych.
Techniki MOET mogąbyć również przydatne douzy-
skiwani a bliźniąt mono genety czny ch, np. w dro dze b i -
sekcji (mikrochirurgicznego podziŃu) zarodków (48),

P ozaustroj o vłym źr o dłem gamet żeńskich może stać
się w przyszłości hodowla pęcherzyków jajnikowych
wyizolowanych z jajników. Ten kierunek poszukiwań
został już zapoczątkowany początkowo u gryzoni, a
następnie takżę u zw ierząt go spo darskich (3 3 ). Mikro-
chirurgicznie wyo s obnione z j aj ników bydła pę cherzy -
ki preantralne i wczesne antralne, poddawaĘ się ho-
dowli in vitroprzęz ok. 10-12 dni, a niektóre przeży-
wĄ i rosĘ nawet do 23 dni (35). Według najnow-
szych badań przedłużanie czasu hodowli pęcherzyków
ponad I7 dnipowoduje vznacznęgo odsetka oocytów.
w nich zaw arty ch przedw czesne wznowienie mej ozy
i zmiany zwyrodnieniowe (34). Inne procedury pole-
gająna wykorzystaniu oocytów uzyskanych z jajni-
ków wyizolowanych chirurgicznie lub poubojowo,
bądź teZ ptzyżyciowo metodą laparoskopową lub o
wiel e mni ej inw azy jnąpunkcj ą pę cherzyków j aj niko-
\\rych pod kontrolą US G (8, 44, 5 3 ). Technika ta, zw a-
na OPU (ovum pick-up), ma zastosowanie przede
wszystkim u zwierząt dużych, głównie bydła, chociaż
wykorzysfuje się jątakże u owiec (48). Uzyskane tym
spo sobem o o cyty sfu żą do otr zymyw ani a zarodków w
drodze zapłołlnienia in vitro. Dochowanie się potom-
stwa po zapłodnieniu oocytów pobranych odzwierząt
młodocianych pozwala dodatkowo na skrócenie od-
stępu międzypokoleniowego (23, 47). Metody poza-
ustrojowego uzyskiwania zarodków są objęte wspól-
nymmianemdojrzewaniaizapłodnieniainuitro(IYNI}
IYF in vitromatlration/in vitrofertlltzation), w skró-
cie produkcji zarodków in vitro(IYP; in vitroproduc-
tion). Obliczono, że programy hodowlane zudziałem
IVP mogąpodwoić postęp hodowlany w porównaniu
do konwencjonalnych programów unasieniania QĄ.
Kolej ne możliwo ści daj ą techniki przenos zenia oocy -
tów (GRAFT; gamete recovery and follicular trans-
fer), polegające na wptowadzaniu 5-6 oocytów do pę-
cherzyka przedowulacyj ne go, w którym dojrzewaj ą
onewraz z oocytem własnym i sąwraz znimuwalnia-
ne z jajnika podczas owulacji, dając szansę zapłod,
nienia i rozwoju kilku zarodków z pominięciem sty-
mulacji hormonalnej samicy lub dojrzewania oocytów
in vitro. Metodę tę zastosowano u bydła i koni (2,26).
U klaczy,w związklz trudnościami dopracowania się
skutecznych i powtarzalnych metod zapłodnienta in
vitro, próbuje się wczesne etapy wspomaganego roz-
rodu przeprowadzic in vivo. Poza wspomnianą tech-
niką GRAFT, sto s owano też chirurgiczrre wprow adza-
nte dojrzaĘch oocytów do jajowodówklaczy podda-
wanych inseminacji, uzyskując wysoki odsetek ciąż,a
mianowicie 70-80% (26), jednakinwazyjność tej me-
tody ogranicza jej szerokie zastosowanie, nie Ęlko z
powo dów te chniczny ch, Iecz także przeszkód natury
etycznej i prawnej w świetle współczesnych przepi-
sów o ochronie rwierząt. W ostatnich latach wzrosło
zainteresowanie procedurami wspomaganego rozrodu
psowatych. Obejmują one zarówno metody używane
in vivo,przede wszystkim inseminację (25), jak rów-
nięż in vitro(16), do których zaltcza się między inny-



mi dojrzewanie oocl,tów (IVM). O ile u bydła dojrze,
wa(tzn. osiąga stadium metafazyII)90% oocytów, to
u psowatych odsetek ooclów dojtzŃychpodczas IVM
wynosi średnio około 20 (0-50). Wynikać to może
między innymi stąd, że duża część oocytów uzyski-
wanych z jajników, najczęściej w drodze owariohiste-
rektomii, posiada już wstępnie mniejszązdolność do
dojrzewani a, czego .vqitazem u nich są morfologiczne
c echy zwyrodnienia lub nie dorozwoj u. P odej mowane
sąpróby zwiększenia efektywności IVM pTzęz doda-
wanie do pożywek hodowlanych hormonów (estro ge-
nów, progestagenów, gonadotropin, somatotropiny),
surowicy suki w rui, albuminy bydlęcej lub komórek
jajowodu (16). Sukcesem zakończyĘ się próby wdro-
żęnta elęmentów p o stęp owani a b iotechnolo gic zne go
u kotów. Po wypfukaniu z jajowodów kotek zarodków
w stadium 1-4 komórkowym poddano je hodowli rł
vitro(IYC; in vitro culture) do stadium moruli lprze-
niesiono do macicy biorczyń. Spośród 12 kotek, dwie
poroniĘ 5 zaś urodziło kocięta w liczbie od 1 do 6
(32).

Biotechnologia kryje w sobie możliwości wyhodo-
wania linii o wyselekcjonowanym genotypie w dro-
dze klonowania przez przenoszenie jąder komórko-
!\rych §T; nuclear transfer), co było już przeptowa-
dzone :.;-płazow,ryb, gryzoni, owiec, bydła, świń lub
przenoszęI7ieblastomerówpochodzącychzzarodkow
32-64-komórkowych lub 120-komórkowych
(owczych) do odjądrzonych oocytów (17, 18,22).Do
1997 r. z klonowania jednego bydlęcego zarodka uda-
ło się uzyskać9 cieląt. Otrzymanie klonu (monogene-

Ę czne go ro dzeństwa) j e st mo żli w ę pr zęz w szczępla-
nie blastom erów,bądź jąder komórkowych pochodzą-
cych z blastomerów jednego zarodka lub hodowli pier-
wotnych komórek zarodkowych (embryonic stem cells)
do dojrzałych oocytów, którym usunięto ich własne
j ądra komórkowe (36) . Zwiększenie efektywności klo-
nowania można uzy skać przez zwielokrotnienie licz-
by komórek mono gen eĘ czny ch, z który ch po chodzi-
łyby jądra do wszczepiania. Sposobem na to jest wie-
lokrotne klonowanie pozwalające na wyhodowanie
kilku generacji, z których każda daje początek kolej-
nej - coraz ltczniejszej (45), Metoda ta jest najbar-
dziej zaawansowana u bydła (18, 55). Nowsze bada-
nia wskazuj ą że jako nośniki materiału genetycznego
mo żna wyk otzy stać również j ądra komórkowe p o cho-
dzące od płodów lub osobników dorosłych, co zuwa-
gi na dostępność takiego materiału biologicznego da-
łoby szansę klonowania na dużąskalę (9, 49), Ostat-
nio Japończycy wykorzystalt do klonowania metodą
NT komórk i w zgórka jaj ono śne go pocho dzące z kom-
pleksów wzgórka i oocytu (COC; cumulus-oocyte
complex) pobranych za pomocą aspiracji zpęcherzy-
ków jajnikowych krów. Komórki te (pełniące rolę daw-
ców) przenoszono następnie do odjądrzonych oocy-
tów (pełniących rolę biorców), poddawano fuzji i ho-
dowano in vitro. Uzyskano 6I-83% fuzji, z czego do
stadium blastocysty rozwinęło się 18-46% (1).

Uzyskiwanie potomstwa pożądanej płci
W obiektach hodowlanych bardziej pożądane jest

p otomstwo płci żeńskiej, b ędące potencj alny m zaple -
czem przęznaczony m na remont stada lub przlnoszą-
cym dochód ze sprzedaży. Z kolei w chowie towaro-

chromo som płciowy. P lemniki z chromo s o męm X za-
wierają o2,8-7,5Yo więcej DNA, niż plemniki z chro-
mo s omem Y. T a r óżntc a p ozw ala na wys elekcj onowa-
nię i rozdział gamet metodą cytometrii przepływowej
u zw ier ząt lab oratoryj nych, by dła, owiec, świń. S orto -

wane plemniki sąw około 90% nośnikami jednej płci,
co potwierdza lzyskane z ich udziałem potomstwo
jednopłciowe: w 85% u świń i w ponad 90oń lbydła i
królików (30, 31). Przeprowadzono też wstępne ba-
dania doĘ czące immunolog icznej identyfikacj i plem-
ników z uĘ ciem ptzeciw ciŃ poliklonalnych przeciw-
ko swoisĘm białkom płciowym - SSPs (3).

Inną drogą zmierzającą do uzyskania potomstwa tej

samej płci jest seksowanie zarodków, czylt tch roz-
dział według płci przed przeniesieniem do biorczyń.
Stosowano w tym celu różne metody, takie jak bada-
nie kariotypu we wczesnych stadiach rozwojowych,
uży cie przeciwc iał identyf,rkuj ących swoiś cie mę ski
antygen H-Y, czy badanie różnic metabolizmu zarod-
ków męskich i żeńskich. Ostatnio rozpoznaje się płeć
zarodków za pomocąanalizy DNA z wykorzystaniem
łańcuchowej reakcji polimerazy - PCR (22). Sekso-
wanie zaro dków bydlę cych pt zępr ow adzone tą meto -

dąna dużąskalę w Kanadzie pozwoliło na określenie
płci u ponad 90oń zarodków, które następnie przęnle-
siono do krów biorczyń.W 60 dniu ciĘy przeprowa-
dzono za pomocąbadania ultrasonograficznęgo wery-
frkacj ę wc ze ś ni ej s zę go r o zp o znania płct które okaza-
ło się trafnęw 93oń (52). Ostatnio podano informację
o sięgającej 99oń trafności diagnozy płci zarodków
bydlęcych (21).

Leczenie niepłodności zwierząt i ratowanie za-
grożonych gatunków

Możliwe jest zapłodnienię in vitro gamet zwierząt
niezdolnych do zapłodnienia w normalnych warun-
kach, na pr zykład z p owo du zmian zap alny ch mac i cy
lub jajowodów. Zastosowano metodę OPU do pobie-
rania oocytów z jajników niepłodnych krów (4, 37,
57). Podjęto też próbę wykorzystania zapłodntenia in
vi tro mętodą iniekcj i plemników do ooplazmy (IC SI ;

intracytoplasmic spenn injection) u psów (20). Roz-
w ażana j e st możliwo ść utrzym anla r ęzerwy oocytów
z,łvterzątginącychlubrzadkichprzezzamrażaniętkan-
ki jajnika (51) z perspektywąpóźniejszego wykorzy-
stania z pomocąinnych gatunków. Dokonano naprzy-
kład w szczepienia tkanki j aj nikowej suki do j aj ników
myszy. Przeszczep przyjd się i podjął rekrutację pę-
cherzyków (16).



Ochrona zdrowia m.ierząt
Podejmowano próby uzyskania zwierząt transge-

nicznych opornych na wybrane choroby, np. wiruso-
we (14). Można sobie wyobrazió mnożenie takich li-
nii dro gą klonowania. Metoda PCR umożliwia wykry-
cie mutacji genowych odpowiedzialnych za choroby

dziennej produkcji mleka i zwiększone przyrosty pro-
siąt w pierwszym okresie życla (42).

Istniej e możliwość poprawy odporności noworod-
ków pozbawionych siary homologicznej przęz zasto-
sowanie siary obcogafunkowej, przede wszystkim kro-
wiej, z powodu j ej do stępno ści (3 8). Przeprowadzone
b adania wykazaĘ, że bydlę c e laktoimmuno globuliny
kla ej dobie życla wchłanlanę z
pIz źrebtąt, aczkolwiek ich okres
bio a wynosi przeciętnie około 7
dni, podczas gdy IgG końskich -26 dn| Optóczprze-
ciwciał siara zawier a także inne czynniki o chrony prze-
ciw zakażnej, j ak : dopeŁnlacz, laktoferynę, Iizozy m,
interferon, makrofagi. Heterologi czna siara bydlęca
znalazłatez zastosowanie u prosiąt, w tym również w
formie zakonserwowanej przez suszenie lub liofiliza-
cję (59) orazujagpiąt. U tych ostatnich stwierdzono
p wyw
c nęW
bydlęcej (4 1 ). Siara pochodząca od krów hiperimmuni-
zowanych była uĄrwana w zapobieganiu zakażęniom
beżlenowcowym u jagniąt, rotawirusowym i kolibak-
teriozowym u prosiąt, atakżę u dzieci w ochronie prze-
ciw kolibaktenozte, cholerze i wirusowi polio (38).

W obszarze biotechnologii produkcji zwterzęcej
dlża część działańprzypada lekarzom weterynartt, z
mocy praw
biegów na
zawodowej
i umiejętności, który mógłby zostać spożytkowany
zarówno w zakresie tzw. biotechniki rozrodu, jak też
w pracach badawczych i wdrożeniowych o charakte-
ruęIaboratoryjnym, w tym w procedurach in vitrooraz

z udzi ąt, co
nlęzag dzial-
wanle rZęde

wszystkim ochronę ptzed cierpieniem.
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WISSELINK H. J., WECHT U., STOCKOFE_
ZURWIEDEN N., SMITH H. E.: Ochrona prosiąt
przed zakażeniemzj adliwymi szczepami Strepto c o c-
cus suis serotyp 2 stosującjako szczepionkę białko
wydzielone pod wpł}"wem neuramidary i czynnik
pozakomórkowy. (Protection of pigs against chal-
lenge with virulent Streptococcus suis serotype 2
§trains by a neuramidase-released protein and
extracellular factor vaccine) Vęt. Rec. t48,473-477,
20001 (15)

Porównano działanie ochtonne szczepionki zawierającej białko uwolnione
pod wpływem neuramidazy (MRP) i czynnik pozakomórkowy (EF) zę szczepll
MRP I i EF+ Streptococcus suis serotyp 2, w zapobieganiu zakażeniu i rozwojo-

wi choroby u prosiąt po eksperymentalnym zakażeniu eksperymentalnie 1x 107

jtk homologicznego (szczep 4005) lub heterologicznego (szczep 3881) sero§pu
lego zarazka Do badań porównawczych szczepiono prosięta fotmalizowana
szczepionka ,§- suls seroĘp 2 (MRP+, EF+). Celem zwiększenia immunogenno-
ści zastosowano adjuwant olejowy (WO) i 2% roztwór wodorotlenku glinu (AH).
Prosięta szczepiono d.łrrkrotnie w wieku 3 i 6 tyg., i zakńalo je w wieku 8 tyg

Podanie szczepionki MRP+EF/WO indukowało wysokie miano przeciwciał dla

obydwu składników szczepionki. Szczepione osobniki byĘ tak samo odporne

na zakażen:ie jak prosięta immunizowane bakteryną/WO. Infekcję przeżyło 8 z9
prosiąt przy braku objawów chorobowych. Miano przeciwciał po szczepieniu
MRP+EF/AH było niskie i szczepienie wywarło działanie ochronne l2 z 5 za-

szczepionych prosiąt Działanie ochronne samego MRP lub EF było niewielkie,

DEMIERRE S., TIPOLD A., GRIOT-WENK M.
E., WELLE M., VANDEVELDE M., JAGGY A.:
Ko relacj a p omiędzy p rzebie giem kliniczny m zi^r -
niniakowa tega zap alenia op on mózgowych, mózgu
i rdzenia u psów i zasięgiem infiltracji komórek
tucznych. (Correlation between the clinical course
of granulomatous meningoencephalomyelitis and
the extent of mast cell infiltrations). Vet. Rec. 148,
467-472,20001 (15)

Ziarniniakowate zapalenie opon mózgowych, mózgu i rdzenia kręgowego

(GME) występuje u psów na całym świecie Zmiany histologiczne dominująw

istocie białej mózgl, rzadziej w oponach mózgowych i w rdzeniu kręgowym.

Badanie 20 psów z potwierdzonym histologicznie GME miało na celu ustalenie

zależności pomiędzy objawami klinicznymi a charakterem i nasileniem zmian

morfologicznych, zwłaszcza jnfltracli przezkomórki tuczne U 13 psów wystę-

powała postać ostra, u 7 postać chroniczna GME. Najczęściej chorowały samice

w średnim wieku, pochodzące z maĘch hodowli. Ośrodkowe objawy przedsion-

kowe występowaĘ u 6 psów z ostrąpostaciąchoroby. PĘn mózgowo-rdzeniowy

charakteryzowała pleocytoza i zwiększony poziom białka, Patologicznie zmie-

nione odcinki mózgu charakteryzowaĘ wokół naczyniowe nacieki neutrofilów i
komórek tucznych, obecność ziarniniaków i mańwica Komórki tuczne trypta-

zo-pozytywne występowały w większej ilości w ostrej (średnio 11 komórek/w

polu widzenia), aniżeli w chronicznej postaci choroby (średnio 3 komórki/w

polu widzenia). Nie występowały one u zdrowych psów.

G.


