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spling Syndrome

The so called,Assisted Rep Technolog ent componen odern, tircedingl,:
animals in vi(ro embrvo pro VP) is the . This process sts of the collect

k (OnuńlPick-up) or after slaughter. the maturatiónlof

ntly a nearly double birth weight. Simultaneously. lorv-
ered pregnancy iósultś; anincrea§ed percentage ofabóitionś, ntal abnormalities, lońgef nahc} n,
higher infant mortalitv. a higher number of difficult deliver d share of male specimen sl be t to
account. This irregularitv has been ascribed a common name - ng Svn . Under id-
eration in this peper are, the rnain causes of LOS, both tłre,infl nt exte tińg,dit' on
the embryo or fętu§ as well as disturhances in the course of individual stages of embr,yo productioh (matUratioh,
fertilization and culfivation),were estimated. Th of research have been presented in lthro,ugh the
modification of eomponents in the culture media the production of embryos in vitro attempted to
limit the occur:rencC of LOS in farm łnimałs. ,, .. . ' ', ,
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Elementem coraz częściej wykorzystywanym w nowo- jest także odsetek dużych wad wrodzonych jak: wodogło-
czesnej hodowli są tzw. technologie towarzyszące rozro- wie. niedorozwój lub uszkodzenia mózgu oraz nieprawi-
dowi (ART Assisted Reproductive Technics). U zwierząt dłowości rozwoju kończyn, a także przypadków powięk-
gospodarskichza7icza się do nich przede wszystkim pro- szenia serca oraz wątroby i nerek. Pośród nowo narodzo-
dukcję zarodkow in vitro QVP). Na ten dość złozony pro- nych cieląt istotnie wyższy jest udział osobników męskich
ces składa się przyżyciowe (Ovum Pick-up) 1ub poubojo- (3, 10). W skrajnych przypadkach odsetek buhajków wy-
lve pozyskanie oocytów z pęcherzyków jajnikowych, doj- nosić moze nawet do 60oń. Zmiana proporcji płci świad-
rzewanie oocytów (IVM), ich zapłodnienie w warunkach czyc może o podwyzszonej zamieralności zarodków żeń-
pozaustrojowych (IVF) oraz hodowla zarodków (IVC). skich (3). U noworodków rodzących się z ciĘy uzyska-
Wyprodukowane w ten sposób zarodki są ostatecznie prze- nych po transferze zarodków IVP częściej występuj ą pro-
noszone do macicy zastępczych matek. blemy z oddychaniem, kwasica i śpiączka. Cielęta mają

Wrazz upowszechnianiem się tych technologii zauwa- problemy ze spontanicznym ssaniem, podobnie częściej
żono, że część cieląt lub jagniąt rodzących się z zarodków stwierdza się u nich defekty immunologiczne ( 10). Przed-
wyprodukowanych z zastosowaniem ART cechuje się nad- stawione powyżej nieprawidłowości objęto wspólnąnazwą
miernymi rozmiarami oraz nierzadko blisko dwukrotnie - określając je jako syndrom duzego potomstwa (,,Large
wyższą masą urodzeniową. Z obselwacj i terenowych wy- Offspring Syndrome" (LOS) ( l , 1 5)). Pod koniec lat osiem-
nlka, że więcej niż 30oń cieląt rodzących się z ciĘy po dziesiątych, przed wprowadzeniem technik produkcji za-
transferze zarodków wyprodukowanych in vitro (cielęta rodków in vitro, syndrom dużego potomstwa obserwowa-
lVP) ma ciężar znacznieprzekraczający 50 kg (7). Równo- no u cieląt sklonowanychpoprzez transferjądrowy. Podob-
cześnie dokonując transfetu zarodków wyprodukowanych ne obserwacje dotyczą sklonowanych jagniąt oraz jagniąt i
in vitronależy sięliczyć z obnizonym wskaźnikiem zacię- prosiąt rodzących slę z zarodków hodowanych in vitro.LOS
Ień oraz zwiększonym odsetkiem roniących samic, niepra- wywoływano także poprzez iniekcje przedjądrzy ( l6). Co
widłowościami łożyska, polegającymi głównie na niedo- interesuja.ce. omawianego syndromu nie obserwowano ni-
statecznym jego rozwoju oraz braku odpowiedniego una- gdy u ludzi, chomika i myszy (1).
czynienia, przedłużonym czasem trwania ciĘy, znacząco Różnice odnośnie do tempa rozwoju dotycząnie tylko
podwyzszoną śmiertelnością noworodków oraz wysokim płodów i noworodków przezuwaczy tlzysktwanych z za-
odsetkiem utrudnionych porodow. Jak wynika z niektórych rodków produkowanych in vitro. Zaznaczają się one takze
obserwacji czas trwania ctĘy po transferze zarodków IVP na poziomie samego zarodka. Zaobserwowano, że zarodki
lub pozyskanych in vivo(MOET) wynosi u owiec 154 i hodowane invitrozregułyrozwijająsię znacznl,e szybciej
15l dni, ubydłanatomiast 2B1 i2B4 dni (4). Uosobników isązarównomorfologicznie(więcej lipidopodobnychwtrę-
rodzących się z zarodków produkowanych in vitltlwyższy tów i mniej kompaktacji) jak i funkcjonalnie odmienne od
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zarodków uzyskiwanych in vivo (l3). Znacznie częścte.;

stwierdza się u nich także zahamowanie wzrostu oraz za-
burzenia cyto genetyczne. Nieprawidłowy kariogram noto-
wano u ]2oń zarodków produkowanych in vitro, podczas
gdy wady karioĘpu notowano zaledwie v,25oń zarodków
uzyskiwanych po superowulacji (a). Na marginesie warto
dodać, ze nienaturalnie duże potomstwo notowano także u
owiec poddawanych terapii progesteronowej podczas
pierwszych sześciu dni po zapłodnieniu. Nie od dziś wia-
domo. ze progesteron stymuluj e zmiany w środowisku
macicznym wystarczające do zmiany przebiegu rozwoju
zarodka (l).

Nie wiadomo do końca jakie są odległe konsekwencje
nadmiernego ciężaru ciała nowo narodzonych cieląt lub
jagniąt. Nie ulega wątpliwości, że duża masa urodzeniowa
może rzutować na występowanie zaburzeń zdrowotnych
wynikających z nierównomiemości wzrostu (allometrii)
tkanek i organów u osobników uzyskiwanych po zapłod-
nieniu in vjtro lub innych technologiach stosowanych w
tozrodzie (8). Z niektórych badań wynika, że powiększe-
nie rozmiarów narządów wewnętrznych u cieląt związane
było z hyperinsulinemią z drugiej strony zaś z zablrze-
niem procesów adaptacyjnych w odniesieniu do stresorów
środowiska zewnętrznego (5, 6).

Etiologia synd]omu dużego potomstwa

Dotychczas nie ustalono ostatecznie jakie czynniki mogą
powodować syndrom dużego potomstwa (LOS) u bydła i
owiec. Rozważany jest zarówno wpĘrv różnych czynni-
ków zewnętrznie działających bezpośrednio na zarodek, a
pó ńprzebieguposzczegolnycheta-
pó (dojrzewanie, zapłodnienie, ho-
do e przez pożlłvki do hodowli za-
rodków powinny być maksymalnię zbltżone do warunków
środowiska jajowodów oraz macicy. Nafuralne środowi-
sko jajowodu lub macicy stanowiąjednak w przeciwień-
stwie do pożyłvki stale zmieniający się, w pełni dyna-
miczny układ. Skład pożyłvki jest ściśle zdefiniowany, opar-

ty o komponen§ stwierdzalew pĘnie jajowodowym i śro-

dowisku ma cicznym,zmienianym wyłącznie pod wpłyłvem
metabolizmu współhodowanych z oocytami lub zarodka-
mi komórek. W efekcie wytwarzanajest ściśle określona
konfiguracja metaboliczna powodująca: I) zabvzenia w
dojrzewaniu oocytów otaz zmlany w kinetyce komórek,
przejawtające się w przyspieszeniu wzrostu i niewłaściwej
kompaktacji .2) zabwzenia w regulacji genow oraz ich eks-
presji i 3) abenacje w metabolizmie energii zarodków.
zmian5l te, występujące podczas wczesnego rozwoju za-
rodka mogąwp§,wać na wielkość potomstwa podczas po-
rodu oraz ptzyplJszczalnie najego późnlejsze życie (l5).

Zaburzenia w dojrzewaniu oocytów i zarodków

Szereg pożlłvek uzyłvanych do produkcji zarodkow in
vitrozawieradodatek białka - przede wszystkim surowicę,
bydlęcą albuminę (BSA) i aminokwasy. Bogata w szereg
różnych komponentów, m.in. hormony i składniki stymu-
lujące rozwój zarodka surowica, uważana jest za jeden z
głównych czynników powodujących LOS (l2).

Za czynniki wysokiego ryzyka rodzenia się ponad natu-

ralnie duzych noworodków uwaza się dodawane do pozy-
wek hodowlanych komórki (komórki wątroby szczurów.

nabłonka jajowodu, nerek, komórki warstwy ziarnistej)
wytwarzalące w sposób nie kontrolowany embriotroficzny
czynnik wzrostu. W efekcie dochodzić moze do względnie
szybkiego rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego za-

rodków i płodów.
Pewne komponenty dodawane do pożyłvek stosowanych

w produkcji zarodków in vitro,mogąpowodowac zaburze-
nia rozwoju zarodków poprzez swoje właściwości estroge-

nowe. Przykładem takiej substancjijest czerwień fenolo-
wa. Równie istotne dla występowania LOS wydaje się

wolnych rodników. Uszkodzenia mitochondriów powodu-
jązablxzenia procesu oksydatywnej fosforylacj i oraz me-
tabolizmu energii w odległej perspektyvie zaś zaburzęnta
w krążeniu płodowo-łozyskowym, zabltzeniametabolicz-
nę oraznadmiemy wzrost potomstwa. Konsekwencj ą tego

procesu są także uszkodzenia struktur lipidowych blasto-
ńerów, dostrzegalne pod mikroskopem świetlnym jako
zaczernienia b lastomerów wyp ełniaj ących zarodek. O stat-

nie badania wykazały, że obnlżając stężenie tlenu w po

żywce do I-5%o uzyskuje się wzrost liczby hodowanych
blastocyst. Niekorzystny wpływ narozwoj zarodków wy-
wiera takze statyczny odmienny od naturalnego rozwoju
zarodków w warunkach in vivo proces hodowli zarod-
ków, wreszcie zbyt wysoka koncentracja amoniaku (koń-

cowego produktu metabolizmu białkowego) w pożyłvce ho-
dowlanej.

Znaczący wpływ na rozwój zarodka majązmiany w ze-

wnątrzkomórkowej koncentracji wapnia i magnezu, i ich
wzajemna relacja. Jednokomórkowe jaja chomika pozyska-

ne z jajowodów pokrytej samicy wykazująogromnąwraz-
liwo ś ć na niewielki e zmiany zewnątrzkomórkowych j onów
wapnia i magnezu, Optimum dla lconcentracji wapnia wy-
nosi około 1,0 mM natomiast dla magnezu 2,0 mM. Ęm-
czasem w większości pozywek hodowlanych stosowanych
w hodowlach in vitrokoncentracja tych jonów jest ośmio-
krotnie niższa. Po 24h hodowli zarodków w standardowym
medium następował ponad 3-krotny wzrost koncentracji
wewnątrzkomórkowego wapnia w porównaniu do zarod-
ków hodowanych in vivo. Stęzenie magnezu nie ulegalo
zmianie. Fakt ten tłumaczyć może przyczynę zaburzeń
wzrostu zarodków (ż). Z drugiej strony łączenie nadmiaru
jonów wapnia z białkiem zapewnta w warunkach natural-
nych wysokie pH wewnątrz jajowodów.

Zablrzenia w regulacji genów oraz ich ekspresji

Na zaburzenia w ekspresji genów, zwtaca uwagę wielu
autorów (4, 14, l7 , I8).Przyjmuje się, że przyczyną poja-
wiania się mniej lub bardziej istotnych nieprawidłowości
w rozwoju płodu może być niewłaściwy czas następowa-
nia ekspresji - umieszczonych wzdłlż chromosomów -
genów Hox, zawierających kompletny kod geneĘczny ciała.

Do zŃlrzeńekspresji genów i morfogenezy dochodziprze-
waznie podczas gastrulacji oraz wczesnej organogenezy,
ponieważ ekspresja genu Hox zaleĘ od obecności ektoder-

my zarodkowej, hypoblastu lub endodermy. Zkolel dla ich
notmalnego rozwoju niezbędny jest maksymalny stopień
synchronizacji pomiędzy stadium rozwoju zarodka a endo-

metrium. Brak relacji pomiędąv zarodkiem we wczesnym



stadium rozwojowym a macicąuważany jestza jedenzczyn-
ników powodującychzablrzenia w ekspresji genów (4).

Szereg efektów fenotypowych obserwowanych u potom-
stwa rodzącego się z zarodków produkowanych in vitro
może być jak się obecnie sugeruje - efektem zabltzeńw
poznanej jak dotąd u ludzi i myszy małej grupie genów
nazyw any ch ogólnie genami naznaczonymi (imprinted ge-
nes). Podczas gdy większość genomów ssaków ulega jed-
nocześnie ekspresji pod wpĘ.wem oddziedziczonych chro-
mosomów ojcowskich imatecznych, ekspresja w przypad-
ku genów naznaczonych następuje wyłącznie z jednego z
odziedziczonych allei. I tak geny zawatl':e wjednych frag-
mentach genomu są nieakty.wne jeśli pochodzą od matki,
w innych natomiast jeśli pochodzą od ojca, Zjawisko to
nosi nazwę n aznaczania (imprintingu) genomu rodzicielskie-
go. Genomowy imprinting udziela zależnego od rodzica,
specyficznego mechanizmu kontroli genów, które sąmody-
fikowane w zależności od swojego pochodzenia. Proces im-
printingu jest inicjowany podczas gametogenezy lub wcze-
snej embriogenezy, Obecnie nie możnawyk\lczac, źe do in-
dukcj i błędów imprintingu dochodzi przypllszczalnie pod-

_-czas hodowli in vitro lub innych manipulacji na zarodkach
w czasie kiedy naznaczanie (imprint) jest ustalane (7, l8).

Przypttszcza się, ze szeleg naznaczonych genów może
być odpowiedzialnych za zablrzenia towarzyszące LOS.
Przykładow o pTzy ezynąpodwyzszonej śmierlelności zarod-
ków lub płodów u ludzi mogą być zakłocenta funkcji ge-
nów Pegl/Mest oraz Igf2, natomiast śmieńelność nowo-
rodków poprzez dysfunkcje genów Peg 3 i IgFr. Jak się
podejrzewa zablrzenia w rozwoju łożyska oraz błędy w
zap oczątkow ariu unaczynienia i właściwego dopły.lłu krwi
do łozyska mo gą byc powo dowan e pr zez naznaczonę gęny
Ins, Mash2 iIgf2r. Zkolęi centralnąrolę w regulacji wzro-
stu płodów u ssaków pełni insulinozależy czynnik wzrostu
II (IGFII), silny mito gen płodowy, kodowany p r zez genlgż,
( 14, 18). Jednak, nadmieme rozmiary płodów u owiec nie
są przypuszczalnie związane z nadekspresją genu Igż.
Analizując hłązący we klwi insulinozależny czynnlkwzro-
stu II nie wykazano istotnych rożnic w jego koncentracji u
owiec rodzących duże lub normalne pod względem roz-
miarów potomstwo IYP. Znaczące rożnice natomiast doĘ-
czyły stężenia białka z IGF - IGFBP2, którego koncentra-
cj a była o l 02Yo wy ższa l duży ch noworo dków. Jak wyka-
zano wysokie stężenie tego białka jest związanę ze wzro-
stem ekspresji Igż w wątrobie. Omawiane białko wiążące
jest silnie zw iązane z IGFII u owiec i może wzmagac jego
działanie. Insulinozale żny czynnlkwzrostu II (IGFII) może
zatem brac udział w stymulacji nadmiernego wzrostu u
owiec bezbezpośredniego wpływu na gen Igf2.Przypusz-
cza się, ze na występowanie LOS mogą wy.wierac pewien
wpływ takze inne geny jak Hl9, Igżr orazGpc3. Niezalez-
niejednak czy gęny te sąnaznaczane u owiec i bydła, nie
ulega wąĘliwości, że występująca w następstwie manipula-
cji na zarodkach niewłaściwa ekspresja jednego lub kilku z
nich może być wynikiem dziŃania mechanizmów nieko-
niecznie zaangńowanych bezpośrednio w imprinting (l8).

zabur zenia metab oliczn e

Istotną rolę - szczegóInie podczas wczesnego rozwoju
zarodkowego wydaje się odgrywać środowisko jajowodu i
macicy. Przykładowo zarodki chomika zaplodnione in vi-

tro w pożywce hodowlanej osiągają stadium blastocysĘ
zaledwię w około 20%o, natomiast oocyty pozyskane z ja-
jowodu około 9-10 h po zapłodnieniu analogiczne stadium
osiągają w 60%o. Badania te wskazują z jednej strony na
niedostosowanie pozywek hodowlanych do potrzeb zarod-
ka,zdrugiej na aktywnąrolę jajowodu w procesie rozwoju
zarodka. Szczególność środowiska j aj owodowego pole ga
na obecności w ich nabłonku atńydrazy węglanowej - en-
zymlJ,który katalizuje konwersję kwasu węglowego do CO,
i wody. Kwas węglowy powstaje w wyniku połączenia jo-
nów węglanowych (HCO3 ), znajdujących się w pĘnie ja-
jowodowym oraz kationów wodoru wydalanych pTzęz za-
rodek. W ten sposób kwasy metabolizowanępTzęz zarodek
są szybko przekształcane do produktów usuwany ch przez
jajowód oraz krew. Umieszczenie zarodków w pozywce nie
zaw ier aj ąc ej anhy dr azy wę gl anow ej lub sub s t a ncj i p o zw a -

lających na usunięcie nadmiaru kationów wodorowych
może naruszyć wewnątrzkomórkowe pH (pHi) i znacząco
upośledzić rozwój zarodka. Niezaleznie od znaczenia śro-
dowiska jajowodu w procesie usuwania jonów wodoro-
wych, wydaje się, ze równie istotną aktyr,vnąrolę odgry-
waj ą komórki wzgorka oraz wieńca promienistego.

Ostatnio postuluje się, że przyczynązaburzeńw rozwo-
ju zarodkowej endodermy i hypoblastu lub endodermy był
brak wczesnych relacji pomiędzy zarodkiem a endome-
trium.W efekcie dochodzió może do znacznego zróżnico-
wania masy komórkowej zarodków orazzaburzeń w orga-
nogenezie. Zarodkt produkowane in vitro, wprowadza się
do macicy biorczyninajczęściej w stadium blastocysty, Ich
kompaktacja oraz blastulacja są zatęm w dużym stopniu
zależne od sztlcznych warunków stwarzanych przez po-
żywkę hodowlaną. W efekcie przedwczesnego róznicowa-
nia się trofoblastu do funkcjonalnego nabłonka, liczba ko-
mórek w zarodkach produkowanych in vitro jest znacznie
niższa niż w zarodkach rozwijających się in vivo. Na po-
ziomie ultrastruktury różnice dotyczące masy komórek łvy-
pełniających zarodek przejawiają się także wzmożonąak-
tywnością metaboliczną. Polega ona na aktywacji, a na-
stępnie agregacji mitochondriów w wąskim obszarzepoło-
żonym pomiędzy przedjądrzami (3, 4). Zkolel zmiany w
dystrybucji mitochondriów komórkowych istotnie korelu-
j ą z komp etencj ą rozwoj ową zaro dkó w. Zablr zeni a w dys -

Ębucji mitochondriów, stosunkowo łatwo wywołać nie-
znacznie zmteniając wewnątrzkomórkowe pH (pHi) po-
przez dodatek do pożywek hodowlanych słabych kwasów
lub zasad. Badania te dowodzą jak dalece procesy meta-
boliczne, w konsekwencji zaś rozwój zarodka zależą od
jonowej homeostazy w kulfurze hodowlanej.

D o zablrzeni a proc es ów metabo lic zny ch (metab o lizm
energii) dochodzić możetakżę wskutek uszkodzenia mito-
chondriów. Uszkodzenia te mogą być efektem atrezji lub
efektem działania wolnych rodników względnie dodawa-
nia do pożyłvek surowicy.

Próby eliminacii LOS

Uwz ględni aj ąc wpĘw r óżny ch komp onentów dodawa-
nych do podłoży podczas hodowli zarodków in vitro dla
występowania LOS oplacowano szereg ściśle zdefiniowa-
nych pożywek hodowlanych jak CR 1aa, KMSO, Gl/2,
syntetyczny pĘn jajowodowy (SOF) bez dodatku surowi-



cy lub wyłącznie z dodatkiem nie dializujących jej frak9ji
o niskim stęzeniu tlenu (pomiędzy 5-I0%). Jak dotąd więk-
szośc badań odnośnie do występowania syndromu dużego

Ostatnie badania wykazały, że obntżaląc stęzenie tlenu w
pożywce do I-5'ńuzyskuje się wzrost liczby hodowanych

płyn jajo OFt). Podob-
nie wzbo sprzyjało wy-
dłużaniu ła się u owiec,

którym wprowadzano po-

zywie SOF . Zarodki się

wolniej, a liczba kom ach

częściej niż pozostałe
Wprawdzie nie stwierd
trwania akcji porodow
równywanych grupach

, 58 (4)

miarów narządów wewnętrznych ustalono, że u cieląt uro-

dzonych z zarodków IVP SOF-FCS większa była po-

wierŻchnia nerek. Znaczące różntce stwierdzano takżę w

stępowania tej komplikacji.
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