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Technika OPU (Ovum Pick-Up) polega naptzyży- wzrastała od marca do końca rnaja i obnlżaŁa się od
ciowej tzolacjtoocytów poptzezpunkcjępęcherzyków końca rnaja do sierpni1 z 22 na I1 (4) Francuzi (5)

jajnikówych. Punlicji pęcńerzykow jajnikowych oraz pozyskiwali mniej COC na p9 clĘtklroku kalendarzo-
ich aspiracji dokonuje.lę poa kontioiąultrasonogra- wego niz w lecie, jednak COC pozyskane w miesią-
fu, któregó głowica sprręŻonujest z igłą punkc}jną cach maj-lipiec w mniejszynr stopniu nadawały się do

połączoiązpompą ssącą (9). Metoda ta po raz pierw- produkcji zarodków in vitro.
szy opisana w 1990 r" pTzez Pieterse i wsp. (26) znaj-
duje coraz szersze zastosowanie w programach pro- Warunkitechniczne

dutcji zarodków (IVP) iichtransferu(E! (OPU-NP- Szereg autorów podkreśla istotnyu,pĘw odpowied-
ET) (9, 10). Niżej przedstawiono ważniejsze czynniki rrich warunków technicznych oraz doświadczenia ekip
odpŃiedzialneŹiefektywność OPU u krów. embriotransferu na wyniki pozyskiwania oocytów (9,

środowisko ?!:}r) 
Szczególne znaczerrlę przypisuje się długości

l średnicy sprzężonej z gŁowicąaparatu ultrasonogra-
Dawka pokarmowa uboga w energię ujemnie wpły- ficznego kaniuli służącej do pozyskiwania, oocytów z

wa na wiólkoSó i liczbę pęcherzykow jajnikowych. pęcherzyków jajnikowych. Obecnie wydaje się, ze
Takżę deficyt włókna surowego i energii prowadzi do najbardziej opĘmalne warunki pozyskiwania oocytów
zaburzęń pizemiany materii wskutek dysfunkcji hor- nożnaosiągnąć, stosując igły o średnicy 17-18 G. IgĘ
monalno_enzymaĘcznej, która ujemnie oddziałuje na o średnicy większej (20 G) są bardziej traumatyczne,
roztod. Stwierdzon o, że zaburzenia w przemianie wę- zwiększąątakże prawdopodobieństwo przedostawa-
glowodanów ttŁuszczow z powodu błędów żywienio- nia się krwi do aspirowanego płynu (30). Mniej trau-

ńych ujemnie oddziałująnalat ośe pozyskiwattychz matyczne sątakże ostre, jednoTazowe igłypunkcyjne.
pęcrrerzyt<Ow oocytów, itftZÓodsetek produkowanych Dobrze naostrzone igĘ minimalizująuszkodzenie Ścia-

i przyditnych do mrożenia zarodk ów (27), Zwracano rry pęcherzyka, zwiększają precyzj_ę.m_llnuliacji oraz
takżó uwagę na wpływ długości dnia świetlnego i tem- odsetek pozyskiwanych oocytó* (1) Ważne znacze-
peratury po*iet.Źu. Istotnie wyższąpulę duzych pę- nie ma także stosowane do aspiracji oocytów podci-
^ch".ryków 

stwierdzał on w miesiącach marzec-sier- śnienie. Przyjmuje się, że optymalne podciŚnienie
pień. Także liczbapozyskiwanych kclmpleksów wzgó- wynosi od 35 do 135 mnr Hg. Stosunkowo dlżąItcz-
iekjajonośny-oocyl(cumulus-oocyte-cómplex COC) bę oocytów dobrej jakości oraz odsetek wyproduko-
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wanych blastocyst uzyskiwano stosując igĘ I7 G oraz
podciśnienie rzędu 55 mm Hg. Wzrost podciśnienia
do i00 i więcej mm Hg, powoduje każdorazowo ob-
niżenie się odsetka oocytów I klasy oraz odsłoniętych
oocytów. O ile jednak używa się igieł o większej śred-
nicy (21 G) zwiększenie podciśnienia nie powoduje
obniżenia się jakości COC (15). Znowszychbadań, w
których porówn,ylvano wp\rv zróżnicow anegcl podci-
śnienia (30, 50, 70 i 90 mm Hg) na wyniki pozyskiwa-
nia oo
nienia
szenie
nocześnie następuje istotny spadek ich jakości (37).

Takżę w badaniach krajowych stosowano najczęściej
igĘ 18 G orazpodciśnienie rzędu 50 mm Hg (10, 33).
Ponieważ rzeczywtsta wartość podciśnienia na końcu
igĘ zależy od dh,rgości i wewnętrznej średnicy przewo-
dów a sp iracyj nych o r az r azmiaru i gĘ pr zy jmuj e s i ę, że
efektywność OPIJ najbardziej zaleĘ od szybkościptze-
pływu. Powirula ona wynosic od20 do 30 ml/min (9).

Wielkośó pęcherzyków jajnikowych

Na podstawie danych piśmiennictwa wiadomo, ze
z oocytów pozyskiwanychz pęcherzyków o średnicy
większej od 6-8 mmtzapłodnionych in vitrolzysklje
się po hodowli więcej blastocyst niż z pęcherzyków
mniejszych. Przykładowo Lonergan i wsp. (23) poda-

*'ś#.":]:ł}
cy 2-6 mm 34%. Z kolei Blondin i Sirard (2) nie
stwierdzali istotnych rożntc w zdolności do osiągania
dojrzałości do rozwoju po zapłodnieniu pozaustrojo-
wym oocytów pozyskiwanych z pęcllerzyków jajni-
kowych o średnicy 3-5 mm lub większych od 5 mm.
Hagemann i wsp. (14) nie stwierdzali rożnic w zdol-
ności do zapłodntenia oocytow 3-5 lub 6-8 mm. W
tych ostatnich, z oocytów pozyskiwanych z dominu-
jących pęcherzyków (> 13 nrm) produkowano 650Z

blastocyst, w porównaniu do pęcherzyków wzrastają-
cych i średnicy 3-8 mm, zktórych uzyskiwano 44%o

blastocyst. Na podobną kwestię zwracauwagę Heileil
i wsp. (I7), którzy obserwowali wolniejszy rozwój
oocytów pozyskiwa ny ch z pęcherzyków mniej szych
od 3 mm niż z większych. Oocyty aspirowane z pę-
cherzyków większych niż 5 mm byłybardziej homo-
genne i charakteryzowały się wyższym odsetkiem
o o cytów z u,Ie głąr ozp adowi błoną j ądrową ( germinal
vesicle breakdown (GVBD)) i nie zmienionąchroma-
tyną. Im większe są pęcherzyki, z których aspirowany
był ko Ęm gorsza
była je )podaj,ąże
wlęceJ udawało się
hodować z oocytów pozyskanych z pęcherzyków o
średnicy 3-5 mm, Jeśli jednak pęcherzyki były mniej-
sze od 3 mm częściej obserwowano brak lub rrie cał-
kowicie wykształcony wzgórek jajonośny. Te COC nie
rozwtjaĘ się do stadium blastooysty (3).

Wpływ stymulacji hormonalnei

trozoocytów z22 do39Yo (12). Sugeruje się, że pod-
czas okresu następującego po iniekcjach FSH nastę-

bydlęcych pozyskiwanychprzez OPU niż po zastoso-
waniu mniejszych dawek estradiolu. Także więcej
oocytów hodowano do stadium moruli i blastocysty
(3 9 i 40% wo b ec 29 -3 S%) wy ższy byŁ takZe wskaźnik
ciĘy (aa i 40% wobec 30-38%).

Gzęstośó pOzyskiwania oocytów

dniu (28). O y 7,5 MHz
glowicy igĘ enne wyni-
ki uzyskiwal , że nalwtę-

wczas kiedy odstępy po-
nie 3 lub 4 dnl Różnice
u tych krów, od których

podczas jednej sesji pozyskiwano dużo oocytów, nato-
miast nie obserwowano ich w odniesieniu do dawczyń,
o
n
o
dowano największą liczbę blastocyst.

Ogólna ltczba przeprowadzonych zabiegów OPU
wydaje się miec rnniejszy wpływ na wyniki pozyski-
wania oocytów Wykonując punkcję 7-2 razy w tygo-
dniu przez 3-5 miesięcy nie stwierdzano różnic po-
mtędzy li c zb ami p o zy s kiw anych o o cyt ów pr zy p ada -
jących najednąsesję (28). W innych
nak obserwowano systematyczne obni
ka COC oraz produkowanych blastocyst (36).



Faza cyklu rujowego

Jakość kompleksu wzgórek j aj onośny-oocyt (COC)
zalężnajest istotnie od stadium cyklu rujowego (29),
Poddając punkcji pęcherzyki o średnicy p owyżej 3 mm
w 3-4,9-10 i 15-16 dniu cyklu rujowego tzn,w dniach,
w których prawdopodobieństwo rozwoju kolejnej fali
pęcherzykowej jest najwyższe, najwięcej oocytów
pozyskiwano w 3-4 dniu cyklu rujowego. Z innych
badań wynika, że więcej oocytów aspirowano wów-
czas, kiedy punkcji poddawano pęcherzyki w ściśle
ustalonym dniu cyklu rujowego niż gdy pozyskiwano
je w nieznanym dniu cyklu rujowego (30). Więcej za-
rodków w stadium blastocysty produkowano także z
pouboj owo pobranych oocytów pozyskiwany ch z pę-
cherzykówjajnikowych krów znajdujących się w 2 lub
I0 niż w 7 lub 15 dniu cyklu rujowego (14). Większa
ltczba dokonywanych punkcji konieczna była w tych
przypadkach, w których na jajnikach stwierdzano ciał-
ko żołtęniżtaktch, na których go nie było (13). Obec-
ność ciałka żoŁtego nie ma także wpływu na odsetek
pozyskiwanych COC I klasy (25). Z kolei u krów z
torbielami jajnikowymi oraz obecnym lub nieobecnlrm
ciałkiem żółtym nie notowano różnic w odniesieniu
do liczby pozyskiwanych oocytow (35).

Pewien wpływ na wyniki OPU może mieć także
pęcherzyk dominujący (PD), oddziałl,fiąc na liczbę
pęcherzyków podrzędnych. Już po 12 godzinach po
usunięciu PD następuje istotny wzrost stężenia FSH
orazliczby pęcherzyków o średnicy większej niż 5 mm
( 1 ). U stalon o także, iż p ęcher zyk dominuj ący uj emnie
wpĘwa na kompetencje oocytów pozyskiwanych z
pęcherzyków j aj nikowy ch (I2, I 4).

Faza cyklu rep]Odukcii

Liczba pęcherzyków j ajnikowych poddawanych
punkcji jest ponad dwukrotnie wyższa u krów zasu-
szonych lub podczas laktacji niż u samic będących w
pierwszym Ęmestrze ciĘy lllb u i jałowic" Równo-
cześnie u ciężarnych krów jakość kompleksu wzgo-
rekjajonośny oocyt byławyraźnie gorsza (6, 7), W
innych badaniach nie stwierdzano wpĘrvu stanu cy-
klu reprodukcyjnego na wyniki punkcji pęcherzyków
jajnikowych (17).

Wiek i Dzynniki lasowe dawczyń

Wielokrotnie podkreślano wpłyłv wieku otaz rasy
daw czynt na wyniki OPU (7, 8, 9, 23). W porównaniu
do jałowic w wieku 13-15 miesięcy u dorosĘch krów
wyniki OPU były nieznacznie gorsze (7), Inni altorzy
(26) ury sl<lwali u j ałow tc o 20O/o mniej CO C niż u krów.
O ile u krów liczba wyprodukowanych in vitrozarod-
kow przydatnych do ET była trzykrotnie wyższantżw
tradycyjnym programie El o tyle u jałowic udawało
się ją tylko podwoić. U krow powyżej 15 roku istot-
nie obniża się liczba pozyskiwanych oocytów (8).

Rasa wydaje się mieć mniejszy wp§rv na wyniki
pozyskiwania COC. Poglądy na wpływ rasy krów na

wyniki OPU sąpodzielone. Jak dotąd nie stwierdzono
istotnych różntc w odniesieniu do ltczby pozyskiwa-
nych z pęcherzyków kompleksów wzgórek - oocyt jak
i wskaźnika odzysku (70 wobec 68,50^) u europejskich
ras bydła mięsnego i mlecznego (16, 24), chociażDo-
miniquez (8) więcej dlżych pęcherzyków stwierdzał
na jajnikach krów ras europejskich niz hybryd hodow-
lanych i bydła zebu. Stwierdzano także gorsząjakość
oocytów pozyskiwanych przez OPU u bawołów w
porównaniu do inrrych ras bydła (19),

Gzynniki indywidualne

Z ooc7,tów pozyskiwanych od krów o wysokiej war-
tości genetycznej produkowano gorszej jakości bla-
stocysty niż od krów o niższej wartości genetycznej.
Równocześnie nasilenie podziałów mitotyczny ch oraz
odsetek produkowanych blastocyst byĘ istotni e wyższe
u krów o niZszej wartości genetycznej. Nie stwierdzo-
no natomiast znaczącego wpĘv,u wydajnośc j mlęcz-
nej na liczbę pozyskiwanych oocytów araz ich zdol-
ność do rozwoju blastocysty. Jednakże krowy pier-
wiastki produkowĄ mniej oocytów niż krowy w trzę-
ciej laktacji. Ustalono takżę znaczący wpĘw kondy-
cji na nasilenie podziałów oocytów (cleavage rate) i
odsetek produkowanych blastocyst. B ardziej korzyst-
ne były one u krów w lepszej kondycji (3,3 do 4,0) niZ
kondycji słabszej (1,5 do 2,5) (34). Podobnie jak w
przypadku pozyskiwania zarodków od krów podda-
wanych sup erowul a cjt także Iiczb a p o zyskiwanych
przez OPU oocytów różnic się może istotnie pomię-
dzy poszczególnyrni dawczyniami. Z około 50% punk-
cji jajników COC nie pozyskiwano w ogóle. Zalężntę
od dawczyń rożntła się także znacznie zdolność do
tworzenia blastocysty. W skrajnych przypadkach z
oocytów dwóch dawczyhprodukowano od 4 do 33%
blastocyst (16). W niektórych przypadkach różnice
pomiędzy dawczyniami były jeszcze większe (20).
Liczba pozyskiwanych ooclów istotrrie koreĘe z ltcz-
bąpęcherzyków znajdujących się na jajnikach, Doko-
nując Ęgodniowo dwóch puŃcji pęcherzyków stwier-
dzano, że pr ze ciętna liczb a p ę cherzyków m oze r o żnic
się istotnie pomiędzy dawczyniami i wynosić w skraj-
nychprzypadkach od 7 do 67 na sesję (22).
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