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],,Deuelopńental poteńtiall of sheep

exceeded 10D/o. To test developmental ability,lż em-
bryos after two pronuclei stages were transferred to 1

duct of the recipients. As a result, 9 (75%) pregnant
control, 20 Polish Longwool sheep were synchronica
delivering 29 lambs; These results demonstrate that sh
cultured to only two pronuclei stages they can be succ
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Pomimo, że od urodzenia pierwszych jagniąt uzy-
skanych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego
oocytow dojrzaĘchowiec minęło już ponad 15 lat (1,
2), to postęp w zakresie wprowadzania metody do prak-
tyki jest nadal minimalny. Co prawda, metoda IVM/
IVF w kolejnych latach ulegała dalszemu doskonale-
niu poprzez wykorzystanie pośrednich biorczyń w celu
uzyskania zarodków w stadium blastocysty, jednak
odsetek rodzących się jagniąt, w przeciwieństwie do
bydłabyłtakZe niewielki (2,3,7). Jak twierdzi Wal-
ker i wsp. (9) przyczyny tego stanu tkwią prawdopo-
dobnie w niedopracowaniu metod hodowli in vjtro co
może mieć wpływ na występowanie anomalii zarod-
ków i płodów.

Trudności ograniczające skuteczność metody, tj.
hodowli in vitro zarodków owiec do stadiów najbar-
dziej zalecanych do transplantacji, starali się pokonać
w tym czasie Slavik i wsp. (8) poprzez transplantację
zarodków w stadium dwóch lub czterech blastome-
rów bezpośrednio do jajowodów matek biorczyń.
Ostatnio, dość duży sukces odnieśli O'Brien i wsp.
(4) oraz Ptak i wsp. (6) uzyskując potomstwo po za-
płodnieniu in vitro oocytów dorosĘch owiec i jagniąt
oraz hodowli pozaustrojowej zarodków do stadium
blastocysĘ.

Z lwagi na fakt, tżpróby długotrwałej hodowli za-
rodków owiec w warunkach in vitrow celu uzyskania

stadium blastocysty są nadal dośc skomplikowane
i kosztowne, podjęto próbę uproszczenia postępowa-
nia, tj . transplantacj i zapłodnionych komórek j aj owych
w stadium dwóch przedjądrzy, a więc średnio około
20 godztnpo zapłodnieniu, z pominięciem hodowli rł
vitro do stadium moruli czy blastocysty.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono w ol<resie sezonu rozrodcze-

go na 42 maciorkach rasy polska owca długowełnista, z
których 10 wyl<orzystano jako dawczynie oocytów, l}było
biorczyniami zarodków, a 20 pokrytych nafuralnie stano-
wiło grupę kontrolną.

Jajniki pozyskiwano poubojowo od owiec, a oocyty izo-
lowano poprzez nacinanie i skaryfikację warstwy korowej.
Do hodowli wykorzystano 300 oocytów o prawidłowej
budowie cytoplazmy, otoczone spoistą warstwą komórek
wzgórka jajonośnego. Dojrzewanie oocytów (około 30
oocytów w 4 dołkowej płytce, Nuncklon, Dania) prowa-
dzono przezl4 godziny w pozywce TCM 199 z dodatkiem
FSH 1 IlJlmI oraz 10% BSA w cieplarce o temp. 38,5'C
i 50ń zawallości CO, w powietrzu (5).

Do zapłodntenia h vitro wy|<orzystano świeże nasienie
tryka o sprawdzonej płodności, poddane rutynowej ocenie
makro i mikroskopowej. Tuż po pobraniu nasienie rozTze-
dzano tą saną poz).wką którą uzywano do hodowli oocy-
tów uzupełnioną dodatkowo 20oń surowicą bydlęcą (BSA)
i wirowano dwukrotnie przy 200 gprzez 10 min. Następ-
nie, osocze nasienia o objętości l ml i znajdujące się w
nim plemniki wprowadzano pod odmierzone wcześniej l ,5*l P..gą q,yl(o1,]arra rv ralnaclr DS, 32,+2/KHOiK,'0l, CiAC]R#521|991084Ą
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ml pożywki i przenoszono na 15 min. do cieplarki o temp.

38,5"C, tworząc w ten sposób warunki do kapacytacji plem-

ników metodą,,swim up". Po zebraniu górnej warstwy po-

żyvki i obliczeniu koncentracji plemników, dodawano je
(1xlOó/ml) do dojrzaĘch oocytów umieszczonych w po-

żywce zawierającej 50 IU/ml heparyny.
Współinkubację o

ohes 20-2ż godzin,
wanie gamet. Przed
określano skuteczność zapłodnienia na podstawie obecno-

ści dwoch przedjądrzy i witki plemnika w cytoplazmie oocytu

rzętom 500 ru PMSG (Seroganodotropin, Biowet) w for-

maciorkom biorczyniom około 56 godzin po rui.

czasu ustąpienia objawów rujowych.

Przeprowadzone badania własne miĄ na celu roz-

Potencj ał rozwoj owy poj edynczych blastomerów
zarodków owiec produkowanych in vitro,lub dzielo-
nych (3).W *ł-
niku a następnte
hodo cysty wja-
j owodach pośrednich b iorczyń,autorka uzy skała 9 jag.-

niąt z 21 transplantowanych blastocyst. Pierwszymi,
ktorzy opanowali metodę za- Tab. 1. wyniki transplantacji zarodków owiec (w stadium dwóch przedjądrzy) uzyska-

Wyniki iomówienie

płodnienia i hodowli in vitro nych metodą in vitro

zarodków owiec do stadium
blastocysty i otrzymali po-
tomstwo po transplantacji
Ęch zarodków byli O'Brien i
wsp. (4). Podobny sukces był
udziałem Ptak i wsp. (6) wy-
korzystuj ących o ocyĘ j agniąt
i dorosĘch owiec. W 1992 r.
Slavik i Fulka (8) otrzymali
potomstwo po transplantacji
wyprodukowanych in vi tro zarodków owiec transplan-

Po wprowadzentujednego zarodka do jajowodu wy-
kociło się bowiem zaledwie 30% owiec.

Tab" 2. Wyniki wykotów maciorek po naturalnym kryciu



Ryc. 1. Zarodek w stadium dwóch przedjądrzy około 20 godz.
po zapłodnieniu in vitro. Pow. 600x; A. przedjądrze męskie,
B. przedjądrze żeńskie, C. witka plemnika, D, ciałko kierun-
kowe

sztuk j p wali
Ptak i b dfug
O'Brie 6 e się

pozaustroj owo ZarodkÓW.
lizuj e ry zyko wystąpienia
wodowanych wydłużoną

matki zarodków do stadium moruli,/blastocys§. Po-
twierdzeniem tych obserwacji możę byc ltczba uzy-
skanych na tej po-
równyłvalna je lan-
tacji zarodków h.
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