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The domestic cat (Feliś catus) is a valuable experimenta
biotechnology of reproduction in wild felines. especially in

into three classes of quality - A, B, C ,_-,uśińg thC,following
and number of layers of cumulu§ qell§ x16,, ,uonlity ,o1 2orru
+ 22,3 per queen).
and A Oocytes totalled 35.90/, and 17,1oh respectirely. ln the
41,39h - ćlasś_,B and 39,37o - c!as5 C lOocytes ; !l,,the group

.6"ń - class B and 50.07o - class C ; in the group of pregnant
qrie ens , class A Oocytes totalled,19;69ń, class B - 30,8'%, class C - 40160/".The low perccntagc of class A Oocytes and low
level of effectivenesś of fetine ińłitro proćedures, indicates that it wóuld bó very ińportłn!,to d,evelop,aśgisted,ieproduc-
tion techniques in order lo increase their effectiveness and to support and protect endangered species.
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Ciągłe zapotrzebowanie na skóry zwierzęce spowo- (Prionai]urus vivetinus), kota błotnego-chausa (Fe]is
dowało, że większośc z 3] gatunków dzikich kotowa- chaus), geparda (Aciononyx jubatus),lamparta (Pant}le-
tych narażonych jest na kłusownictwo, a wiele z nlch ra pardus), 50-80% u pumy (Felis concolot), karakala
zagrożonych jest wyginięciem. Działalność człowieka (Lynr caracaĄ,jaguarundi (Felis eyĄ,tyrysa(Panthe-
doprowadziła do wymarcia dwóch podgatunków tygry- ra tigris),lwa (Panthera leo), do powyzej 80% u pantery
sa balijskiego i kaspijskiego, liczebność lwa perskiego mglistej (Neofelis nebulosd) (7). Ostatnio uzyskano rów-
nnniejszyła się do 180 osobników na świecie, a geparda nież kocięta po iniekcji plemnika do cytoplazmy oocytu
aĄatyckiego do 200-300 sztuk. Ponadto u dzikich koto- (ICSI - intracytoplasmic spetm injection) (9), co wpro-
watych nawet w naturalnych procesach rozrodczycl: wadza kota domowego (obok mysz} bydła i człowieka)
pojawiająsię problemy, co wpzypadkuniewielkiej licz- do nielicznej $upy gatunkow ssakóą u których ta tech-
by osobników grozi zagładągatuŃu. Pierwszą barierą nika możę być z powodzeniem stosowana. W 2002 roku
jest obniżenie potencjału seksualnego samców, znacz- powodzeniem zakończono tak:że próby sklonowania
nie mniejsza liczebność miotów niż u kotów domowych, kota. Stwarza to zupełnie nowe perspektywy w zasto-
a takżę ograniczony dobór naturalny. sowaniu ART w rozrodzię i ochronie dzikich kotowa-

W związku ztymważnąrolę spełniajątechniki wspo- tych (13).
maganego rozrodu (ART - assisted reproduction techni- Ze wzglęill na dość dobrze poznaną (w przeciwień-
ques), dzięki którym możliwe jest opracowanie progTa- stwie do gatunkow dzikich kotowatych) ftzjologięroz-
mów mających na celu zwiększenie liczby osobników rodu kota domowego oraz na łatwość pozyskiwania
zagrożonych gatunków, a także - w pewnych przypad- oocytów do samic tego gatunku, kot domowy (Felis
kach restytucję gatunków, które już wyginęły (7). Re- catus) jest zwierzęciem modelowym w rozwoju ART u
zultatembadańprzeprowadzonychwciąguostatnich 10- kotowatych. Jednakże kot domowy nie stanowi tylko
15 lat jest opracowanie u wielu gatunków kotowatych modęlu w doskonaleniu tych technik, w wielu przy-
hormonalnej sĘmulacji owulacji, technik otrzymywa- padkach moze słuzyć również jako biorca zarodków
nia oocytów metodą laparoskopową bezpośrednio z od niektórych małych gatunków dzikich kotowatych.
wyizolowanych jajników oraz metodąOPU (or,rrmpick- Przeprowadzono również zakończony sukcesem mię-
up), uzyskiwania plemników i opracowanie warunków dzygatunkowy transfer zarodków azjatyckiego kota ste-
ich kapacytacji in vitro, a takze metod dojrzewania za- powego (Fe]is si]vestris ornata) i kota nubijskiego (Fe-
płodnienia oocytów in vitro IVM/IVF - in vitro matu- lis si]vestris lybica) do kota domowego (l0).
ration/ferlilization), hodowli zarodków in vitro oraz ich Od narodzin pierwszych kociąt po transferze zarod-
kriokonserwacji i przenoszenia do samic - biorczyn. ków, otrzymanych w wyniku zapłodnienia in vitro w
Efektywność tych technik rózni się a poszczęgólnych l988 r. (2), ciągle dązy się do udoskonalenia ART na
gatuŃów. Na przykład skutecznośc zapłodnienia in vi- każdym etapie (dojrzewania oocytów i zapłodnienia,
tro (IYF) waha się od 0oń u kota czamołapego (Felis hodowli i przenoszenia zarodków, kriokonserwacji ga-
nigrlpens) i jaguara (Panthera onca), 20-30% u taraja met i zarodków). Nadal jednak tylko 50-657o oocytów
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uzyskiwanych z jajników kotek osiąga w hodowli zł
vitro stadilm netafazy drugiego podziału mejotyczne-
go (MII) (l5, 17), w przeciwieństwie do oocytów zwie-
rząt gospodarskich, które in vitro osiągają to stadium
dojrzewania w 70-900ń.

Pierwszym etapem technik wspomaganego rozrodu
jest ocena i klasyfikacja oocytow. W piśmiennictwie
(5) proponowane są różne systemy klasyfikacji, po-
cząwszy od dwu - do czteroklasowego. W systemie
dwuk lasowym decyduj ącą cechąj est zabarwieni e (mor-
fologia) ooplazmy. Lengwinat (5) ustalił, że oocyty kotki
z nieprzejrzystą ciemną ooplazmą (klasa I) wykazują
wyższy współczynnik zapłodnienia i podziałów bruzd-
kowania niż oocyty z jasnąi przezroczystą ooplazmą
(klasa II). W niektórych badaniach u innych gatunkow,
szczego|nie u przeżuwaczy, stosowano podział aż na
dziewięć typów.

W odniesieniu do oocytów kocich najczęściej stoso-
wany jest podział natrzy klasy: A, B, C, w którym bie-
rze się pod uwagę następujące elementy: zabarwienie i
granulacje ooplazmy, liczba warstw kornórek wzgórka
jajonośnego iich zawartość oraz jakość osłonki przej-
rzyste1.

W przypadku kota domowego większośc oocytów
uzyskiwanych jest od przypadkowych dawczyń pod-
dawanych rutynowym zabiegom weterynary.;nyrn.

Celem badań była więc ana7izajakości oocytow na
podstawie podanej powyżej klasyfikacji oraz porównanie
odsetka uzyskanych oocytów w za\eżności od stanu ma-
cicy. Tego rodzaju badania nie byĘ do tej pory prowadzo-
ne, a sąna §le istotne, ze umozliwió mogąwykorzystanie
większej liczby potencj alnych dawczyń oocytów.

Materiał imetody
Jajniki zostały pobrane od 19 kotek krótkowłosych (18

typu europejskiego i 1 rosyjska niebieska) w wieku od 7 rnie-
sięcy do 9 lat; l 5 kotek było w różnych fazach cyklujajniko-
wego, a 4były w ciĘy. Kotki pochodztły z różnych środo-
wisk, od wychowanych w domu do przebywających na cał-
kowitej swobodzie. Zwierzęta poddawane były zabiegowi
owariohisterektomii, wykonanemu w znieczuleniu ogólnym
(ketamina - Spofa 20-25 mglkg i ksylazyna - Spofa 0,5 mg/
kg) przez laparotomię w linii białej. Zabiegprzeprowadzony
był w celu antykoncepcji lub aborcji nażyczenie właściciela
oraz jako metoda leczenia chirurgicznego w stanach zapal-
nych macicy o róznym nasilenlu.

Oocyty pozyskiwano z jajników bezpośrednio po zabie-
gu operacyjnym lub w czasie do 24 godzin po przechowy-
waniu w 0,9o/oroztworze NaCl w temperaturze 4-8"C. Jajni-
ki umieszczano w niewielkiej ilości (około 2 ml) zbuforo-
wanej pożywki M2 (Sigma - Aldrich) z dodatkiem 3oń albu-
miny surowicy bydlęcej (Sigma), o temperaturze 38oC, po
czym nacinano je lub nakłuwano igłą preparacyjną, Wypłu-
kane oocyty wraz z otaczającymi je komórkarni wzgórka ja-
jonośnego (COC - cumulus oocyte complex) przenoszono
pipetąpasterowskądo świeżej porcji pożywki M2 o tempe-
raturze 3B'C i oceniano pod mikroskopem stereoskopowym
w powiększeniu 40-krotnym, Dokonano selekcji natrzykla-
sy: A (ryc. l), B (ryc. 2i3),C(ryc.4 i5), według schematu
przedstawionego w tab. l, co stanowiło postępowanie wstęp-
ne, poprzedzaj ące ich doj rzewanl e.
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Oocyty z częściowym uszkodzeniern lub brakiem osłonki
przejrzystej, bez względu na jakośc ooplazmy, nie były bra-
ne pod uwagę w kompleksowej ocenie, poniewaz nie roko-
wały osiągnięcia metafazy II (MII) i traktowane byĘ jako
nieprawidłowe.

Ryc. 1. Oocyty klasy A

Ryc.2. Oocyty klasy B

Ryc.3. Oocyt klasy B

Ryc.4. Oocyt klasy C



Ryc. 5. Oocyty klasy C
Tab. l. schemat oceny oocytów kocich

Klasa

00cytu
Charaklerystyka wzgórka ja jonośnego Chalaklerystyka ooplazmy

A

B

c

zWarty z Iicznymi WaKtWami komórek

liarnistych ściśle do siebie
pnylega|ących

BOzleOły, zWarly, złożony z wielu walslw;
pnykrywa|ąty całą lub ptzynaimniej

połowę powienchni 0słOnki pneinystei

W całkOtłilym lub częściowym zaniku,

oocyt porbawiony osłonki pneinyslei

Dobne widoczna, gładka o gęstei, spoistei

struktune z równomielnie rOzłOżOnymi

ziarnislościami

Gę§ta, spoisla, pojawiaią się zbile śluklury
ziarnislości

Grube ziarnislości, na prremian bardzo jasne

i ciemne pOla (stlułtura nieiednOrOdna),

0ocyty znieksllałcOne (owalne, wydłużone)

Wyniki iomówienie
Oceniano morfologicznie macicę, wyodrębniając

następujące grupy: kotki z macicą prawidłową zmie-
nioną i ciężarną. Srednica rogów macicy prawidłowej
wynosiła około 0,5 cm, nie obserwowano zmian w ob-
rębie błony śluzowej, a rogi nie były wypełnione pato-
Iogicznązawarlością. Zmtany patologiczne wskazywały
na różne nasilenie procesu zapalnego: od torbielowa-
tego przerostu endometrium (CEH cystic endome-
trial hyperplasia) do endonetritis ze zgrubieniem ścia-
ny macicy i obecnością wydzieliny zapalnej. Wszyst-
kie te zmiany określane są wspólnie jako zespoł zapa-
lenia macicy (EPC endometritis pyometra complex).
U podstaw etiopatogenezy tego zespołu leżązabvze-
nia hormonalne prowadzące do patologicznej przebu-
dowy endometrium. O hormonalnym podłożu EPC
świadczy fakt, że w czasie fizjologicznęgo anestrus
(miesiące j esienno-zimowe) występowanie tego zespołu
jest rzadsze (4). Prawdopodobnie wiĘe się to z tym,
że CEH, poprzedzające w większości przypadkow za-
palenie błony śluzowej macicy lub ropomacicze, jest
następstwem wpĘwu na śluzówkę macicy steroidów
jajnikowych, których sekrecja spada w okresie anest]us
( 1 ). Wtórnym czynnikiem etiolo gi czny m są zakażenia
bakteryjne, zwykle na drodze wstępującej zpochwy. Z
macicy kotek chorych na EPC najczęściej izolowano E.
coli, rzadziej hemolityczne szczepy z rodzaju Strepto-
coccl]s, sporadycznie drobnoustroje z rodzaju Staphy-
lococcus, K]ebsiel]a, Pseudomonas, Pasteure]]a i Mo-
raxe]la. Dejneka i wsp. (1) na podstawie swoich badań
s formułowal i wniosek, że czynntkami uspo sabiaj ący-
mi do wystąpienia zespołu endometl,itis pyometra u
kotek są: wiek powyżej 5 lat, nie dopuszczanie do roz-
rodu oraz podawanie środków antykoncepcyjnych. Nie
jest wyjaśnione, czy dysfunkcje hormonalne leżące u

Medycyna W€t. 20lB, 59 (2)

podłoża EPC wywierają wpływ na liczbę i jakośc po-
zyskiwanych oocytów.

Dwie z czterech kotek ciężarnych poddane były za-
biegowi owariohisterektomii w drugiej połowie cta.y.
jedna w bardzo wczesnej i jedna ,,v ciąży określonej
jako trzytygodniowa.

Z 38 jalników uzyskano łącznie 660 oocytów (śred-
nl,o 34,J + 22,3 od samicy). Wyniki przedstawiono w
tab.2. Luvoni i Oliva (6) z 56jajników uzyskanych od
niestymulowanych hormonalni e kotek otrzymali 1 ż02
oocyty (średnio 21,46 oocytów/jajnlk), z których do
dalszych doświadczeń wyselekcjonowano 622 oocyly
(średnio l 1,1 oocytów/jajnik). Pope (10) z kolei zasto-
sował stymulację hormonalną, podając kombinację
eCG/hCG (im; l50IU/l00ru) lub FSH przezcztery dni
(od 1,5 do 4 rng),lub jednorazowądawkę FSH (2lub 3

IU i 5 IU) i uzyskał oocyty dobrej jakości w liczbie
8,'7-28,1 od kotki.

Zastosowanie odpowiedniej stymulacji honnonalnej
umożliwia uzyskanie większej liczby oocytów dobrej
jakości. Niestety nie w każde1 sytuacji można wybrac
taki sposób postępowania, a dotyczy to na przykład
kotek żyjących na swobodzie, nagłej śmierci dzikiego
przedstawiciela kotowatych w ogrodzie zoologicznym
lub odłowionego osobnlka zagrożonego gatunku prze-
bywającego na wolności.

U dzikich kotowatych takze stosuje się stymulację
gonadotropinami, ale specyfi czna gatunkowo wrazli-
wość jajników utrudnia często ustalenie optymalnej, a
tym bardziej uniwersalnej dawki hormonów. Pope (10)
przeprowadzał badania z Lrzynastoma gatunkami dzi-
kich kotowatych. Najlepiej na stymulację hormonalną
zareagowały samice tygrysa ze średnią ltczbą22,3 |ub
46,6 oocytów po podaniu odpowiednio eCG (2500-
5000 rU lub FSH (50 IU). Od 3 samic azjatyckiego
kota stepowego otrzymał średnio l4,9 oocytów, stosu-
jąc kombinację FSH (3,5-9,0 mg) i hCG (100 IU), od 4
kotów błotnych po stymulacji FSH (4,5-13 mg) i hCG
(200 lub 300 IU) uzyskał średnio 14,3 oocyty, od samicy
taraja 54 oocyty stosując tylko FSH w dawce 8,0 mg.

Rezultatem badań prowadzonych przez Jewgenow
(3) było uzyskanie średnio l8 + 2 COC dobrej jakości
od kotki. W badaniach własnych średnia liczba otrzy-
manych oocytów jest prawie dwukrotnie wyższa, praw-
dopodobnie z powodu dużej liczby oocytów klasy C,
których Jewgenow nie brała pod uwagę.

Tab.2. Jakość COC pozyskanych od kotek poddanych owa-
riohisterektom ii

Liczba
o0cytóW

0dselek COG klasy*

A B|c
Plawidłowa (n = 9)

Zmieniona (n = 6)

Ciężama (n = ł)

Razem (n = 19)

305

212
,l43

660

38,1 t 31 ,4

30,3 t 15,4

35,8 t 11,1

34,7 ł22,3

16,7

17,0

1 9,6

17 ,4

Ą1,3

31,6

30,8

35,9

39,3

50,0

40,6

43,0

Objaśnienie: * A + B : C nic równa się 1000ń zę względu na
sporadyczne straty oocytów w czasie manipulacji (degeneracja
oocytów, rozpad osłonki przejrzystej itp.). Oocyty takię nie zo-
stały wykorzystane.
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W badaniach własnych nĄwyższą średnią wartość
oocytów otrzymano odzwterząt mających macicę pra-
widlową najnlższą - z macicą zmienioną najwięcej
oocytów (l00) uzyskano od rocznej kotki z macicąpra-
widłową najmniej - 5, od 9-letniej z guzami gruczo-
łów sutkou,ych (macica bez zmian). Liczba oocytów
uzyskanych od kotek ciężarnych nieznacznte przekra-
czała ogolną średnią.

Z danych tab. 2 wynika, że otrzymano najwięcej
oocytów klasy C, z wyjątkiem grupy zwierząI z macicą
prawidłową gdzie nieznacznie więcej należało do kla-
sy B. Szczególnąuwagęzwraca fakt niewięlkiej liczby
oocytów zakwalifikowanych do klasy A, być możę z
powodu istnienia utajonych zakażeń, obniżających
zdolności reprodukcyjne, ubogiej diety i nieregularnych
p o s iłków u zw i er ząt ży j ący ch na swob o dz ię or az lar a -
żenia na czynniki stresowe.

Grupa ze zmtenioną macicą wyróżniła się najwięk-
szym odsetkiem oocytów klasy C, natomiast wśród
kotek z macicą ciężarną stwierdzono największy tldział
oocytów klasy A. Jednakze z powodu stosunkowo ma-
łej liczebności grup i niejednakowej liczby zwierzątw
grupach trudno jest wyciągnąć jednoznaczne wnioski.
Z przeprowadzonych badań wynika natomiast, że za-
równo samice ciężame,jak i wykazujące zmiany pato-
logiczne w obrębie układu rozrodczego, mogąbyć daw-
czyniami oocytów także dobrej jakości. W przypadku
gatunków kotowatych zagrożonych wyginięciem
ogromne zI|aczen7e ma fakt, ze samica bezpłodna (na
przykład z powodu zapalenla macicy) może być wy-
korzystana do rozrodu (przy zastosowaniu ART) jako
dawczyni oocytów.

Jakość oocytów ustalona na podstawie przedstawio-
nego systemu oceny, znajduje potwierdzenie w liczbie
oocytów dojrzałych, czyli tych, które osiągnęły meta-
fazę II podziału mejotycznego. Najlepiej dojrzewają
oocyty klasy A, a najgorzej klasy C. W kontynuowa-
nych badaniach własnych podjęto próby poprawy ich
dojrzewania, dodając rożne składniki do stosowanych
standardowo pożywek.

W badaniach prowadzonych na oocytach kota do-
mowego do stadium metafazy II dojrzało 5żoń oocy-
tów klasy A,4Ioń oocytów klasy B i 17% klasy C (11).
Wykazano także ścisłe relacje pomiędzy morfologią
niedojrzałych oocytów a ich zdolnością do osiągnięcia
in vitro stadium blastocysty. Oocyty ocenione jako A
osiągały w większym odsetku stadium blastocysty, niż
oocyty na\eżące do klas B i C. W przypadkl azjatyc-
kiego kota stepowego i kota błotnego metafazę II osią-
gnęło odpowiednio około 60 i około 70oń oocytow (12).

Niezależnie od tego, czy ocena oocytów odbywa się
według systemu prostego (dwuklasowego) czy złożo-
nego (opartego na podziale na trzy lub więcej klas),
wszystkie badania przeprowadzone nad budową oocy-
tów wskazują ze stan ooplazmy jest głównym Wznacz-
nikiem zdolności dojrzewania oocytu.

Zbadań prowadzonych na innych gatunkach zwie-
rząt (głownie przezuwacze) wynika równiez zwięek
między rozmiarami pęcherzyka a jakością oocytu.
Oocyty otrzymane z dlżych (> 7 mm) i średnich pę-

cherzyków (> 3 mm u krowy) wykazywały po ich za-
płodnieniu in vitro lepszą zdolność do rozwoju niż te
otrzymane zmałych pęcherzyków (16). Z kolei frag-
mentaryczne badania nad zależnościami między zdol-
nością do dojrzewania a rozmiarami pęcherzyków u
kotow nie wykazały tego typu korelacji (11).

U bydła stwierdzono równteż, ze odsetek dojrzewa-
jących in vitro oocytów pochodzących od cieląt był
niższy niż odsetek oocytów od dorosłych samic. Cho-
ciaż oocyty uzyskane od zwterząt młodocianych są
zdolne do dojrzewania, zapłodnienia i podziału, tym
niemniej jednak jak narazię niewielki ich procent roz-
wija się do stadium blastocysty (8). Równiez u owcy
uzyskano potomstwo po zapłodnieniu oocytów pocho-
dzących od kilkutygodniowych jagniąt (13). Otwiera
to nową drogę badań nad rozrodem kotowatych.

Niski odsetek oocytów klasy A oraz mała skutecz-
ność zabiegow in vitro u dzikich kotowatych skłania
do ciągłego rozwoju technik wspomaganego rozrodu,
zaczynając od opracowania optymalnych i uniwersal-
nych warunkow hodowli oocytów dla róznych gatun-
ków kotowatych na modelu kota domowego. Pozwoli
to z pewnością na podniesienie wskaźników rozrodu,
lepsze wykorzystanie potencjału genetycznego i stwo-
Tzen7e tym samym szansy przetrwania zagrożonych
wyginięciem gatunków.
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