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Użycie oocytów niedojrzałych płciowo jagniąt do
produkcji zarodków i poznanie mechanizmów ich za-
płodnienia może mieć w przyszłości duże znaczęnie
w hodowli owiec. umożliwi to bowiem skrócenie cza-
su międzypokoleniowego i uzyskanie większej liczby
potomstwa od zwterząt o określonej wartości hodow-
lanej. Dzięki temu powstaje możliwość przyspiesze-
nia tempa geneĘcznego doskonalenia zwierząt i osiąg-
nięcia znacznego postępu na drodzę transplantacji za-
rodków (22).

W Polsce pierwsze badania nad potencj aŁęm roz-
wojowyrrr in vitrooocytów owiec dorosĘch przępro-
w adzlŁa C złonkow ska i w sp. (4), wykarując moż liwo ś ć
uzyskania potomstwa na drodze zapŁodnienia in vitro,
a kolejno transplantacji uzyskanych zarodków. Podob-
nie do komórek jajowych pozyskanych od owiec do-
ro sĘch, oocyty pocho dzące z p ęcher zyków niedoj rza-
Ęch płciowo samic posiadają zdolność do dojrzewa-
nia i zapłodnienia w warunkach in vitro (18, 12, 13,
22). Jednakżepotencjał rozwojowy tych oocytów jest
gorszy niż oocytów uzyskanych od dojrzŃych samic,
co w rezultacie zmniejsza produkcję zarodków (20).
W celu zwiększeni a liczby pozyskiwanych oocytów,
jajniki ntedojrzaĘch płciowo samic mogą być rów-
nież pobudzone do rozwoju poprzęz stymulację hor-
monalną egzogennymi gonadotropinami (5, 1 8).

Porównuj ąc liczb ę oocy.tów p ozyskanych od niedoj -
rzałych płciowo jagniąt po stymulacji hormonalnej

gonadotropinami z ltczbąoocytów pozyskanych z j aj -
ników jagniąt, które nie zostały poddane tym zabie-
gom okazuje się, ze stymulacja hormonalnazwiększa
produkcję oocytów oraznie ma wpłyłvu na ich jakość
( 10), Nie stwierdza się także różnic między niedojrza-
Ęmi płciowo a dorosĘmi maciorkami w odsetku oocy-
tów dojrzałych i zapłodnionych. Jednakże notuje się
wzrost polispermii (ryc. 2) po zapłodnieniu komórek
jajowych od niedojrzałych płciowo owiec w porów-
naniu z oocytami, które uzyskano od owiec dorosĘch
(19), Uważa się, że mechanizm zabezpieczający oocyt
przed polispermią podobnie jak i u innych gatunków
zwierząt domowych nie jest w pełni wykształcony
u niedojrzaĘch płciowo jagniąt (6, 16). Dostępne piś-
miennictwo podaje szereg informacji dotyczących
występowania tego zjawiska, niestety nie podaje me-
tody pozwalającej na jego uniknięcie lub ogranicze-
nie (9, 10, 19).

Pro c e s zapło dnien ia i p óźniejs ze go ro zwoj u zar o d-
ka sąwięc ściśle uzależnione od środowiska jajowo-
dll, aprzede wszystkim od jego wydzieliny bogatej w
róznorodne molekuły w tym i białka. Analiza płynu
jajowodowego wykazała, iż optocz cząsteczek iden-
tycznych z występującymi w surowicy krwi, obecne
są w nim także specyftczne glikoproteiny. Występo-
wanie zjawiska interferencji glikoprotein jajowodo-
wych z o słonką p r zejrzy stąkomórek j aj o!\rych zo stało
stwierdzone zarówno u owiec jak i u bydła (8, 17).
Badano również wpływ płynu jajowodowego na
wczesną zamtęr alność zarodków owiec produkowa-*'Praca wykonana w l,amach: DS.3242 KHOiK 0l



nych in vitro (I5). Jednakze fizjologiczna rola wiąza-
nia s ię glikoprotein j aj owodo\\rych z o słonką p rzejrzy -
stą p o zo staj e nadal w s ferze pt Twllszczeń, Dlate go też,
j edną z możliwo ś c i wzmo cnieni a o słoŃi przejrzy stej
jest modyfikacja składu pożywki użytej do inkubacji
dojr zew aj ących o ocytów.

Celem badań była proba zminimalizowania polisper-
mii poprzezlżycie surowicy płodów cielęcych, suro-
wicy krwi owiec, surowicy jagnięcej, płynu jajowo-
dowego, białek jajowodowych, albuminy bydlęcej do
inkubacji dojrzewających oocytów pozyskanych od
n iedoj rzałych płciowo j agn iąt.

Matetiał i metody
Badania przeprowadzono na 502 oocytach, pozyskanych

od l0 sztuk niedojrzałych płciowo 6- 7-tygodniowych jag-
niąt poddanych stymulacji hormonalnej egzogenną gona-
dotropiną FSH (Spofa Praga, Czechy), którą wstrzykiwa-
no 6razy co 12 godzin po 20IU FSH (razem 120 UI FSH).
Dojrzewanie in vitrooocytów (około 30 oocytów/na dołek
w 4 dołkowej płytce, Nuncklon, Dania) prowadzono przez
24 godziny w pozywce TCM l99 z dodatkiem FSH (1 IU/
ml) oraz wzbogacanej przedlżyciem w następujące sub-
straty białkowe: krystaliczną albuminę bydlęcą (3 mg/ml
Sigma St. Louis, MO), płodową surowicę cielęcą (I0o^,
Sigma St. Louis, MO), surowicę owczą (l0o^), surowicę
jagnięcą (10%). Inaktywowany płyn jajowodowy owiec
(20%) oraz liof/'izowane białka pĘnu jajowodowego (3
mg/ml) wykorzystano do 4-godzinnej inkubacji w 20-2l
godzinie dojrzewania oocytów in vitro. Do zapłodnienia in
vitro wykorzystano świeże nasienie tryka o sprawdzonej
płodności, poddane rutynowej ocenie makro- i mikrosko-
powej. Tuż po pobraniu nasienie rozrzedzano pożywką
Brackett'a i Oliphant'a (3) w modyfikacji Pavloka(2I)lzu-
pełnionej dodatkowo 3 mglml albuminy bydlęcej (BSA)
z dodatkiem heparyny 50 j.m. i wirowano dwukrotnie przy
200 gprzez 10 min. Następnie, osocze nasienia o objętości
l ml i znajdujące się w nim plemniki wprowadzano pod
odmierzone wcześniej 1,5 ml pozywki i przenoszono na 15
rnin. do cieplarki o temp. 38,5oC, tworząc w ten sposób
warunki do kapacytacji plemników metodą,,swim up". Po
zebraniu górnej warstwy pozywki i obliczeniu koncentra-
cji plemników, dodawano je (l x 106/m1) do dojrzałych
oocytów umieszczonych w pozywce zawierającej 50 IU/
ml heparyny.

Inkubację oocytów z plemnikami prowadzono przez
okres 2l godzin, w tych samych warunkach co
dojrzewanie gamet. Wszystkie hodowle in vi-
tro prowadzono w cieplarce o temp, 38,5'C i
50ń zawartości CO, w powietrzu. Preparaty mi-
kroskopowe uttwalono w kwaśnym alkoholu,
wybarwiono orceiną a następnie oceniono je
w mikroskopie świetlnym stosując kontrast fa-
ZoWy.

Wyniki iomówienie
Metody pozaustroj owego zapłodnienia

oocytów i produkcja in vitro zarodków
owiec pomimo krótkiej historii rozwijająsię
w ostatnim okresie bardzo dynamicznie.

Wydajność tych metod pozostaje jednak nadal na bar-
dzo niskim poziomie. W celu zwiększenia potencjału
rozwojowego oocytów owiec testowano rożnę syste-
my hodowli in uitro. ByĘ to zarówno pożywki z do-
kładnie ustalonym składem, porównywalnym ze skŁa-
dem pĘnu j ajowodowe go leczbez uĘ ciabiałek w nim
zawaĘch (25), inkubacja oocytów w współhodowli
z komórkami nabłonka (7) czy transplantacja zarod-
ków owiec w stadium dwóchprzedjądrzy, celem stwo-
rzeniajak najbardziej naturalnego środowiska już w
pierwszych etapach rozwoju zarodka (14). Pomimo,
żę b adania nad re gul atorową ro l ą b i ałek j aj owo dowych
or az idenĘfi ka cj a i charaktery zacj a pr otein zaw arty ch
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Bodzai użytego składnika białkowego

Ryc. l. Wyniki zapłodnienia in vitro oocytów jagniątw za|eż-
ności od składnika białkowego pożywki

Tab. 1. Wyniki zapłodnienia in vitro oocytów jagniąt w zależności od skład-
nika białkowego pożywki
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Ryc. 2. Oocyt zapłodniony przez 2 plemniki (polispermia)

Płodowa surowica cielęca (FCS)

Sulowica owcza (§S)

Sutowica iagnięca (LS)

Płyn iaiowodowy (0F)

Białka iajowodowe (0P)

Albumina bydlęca (BSA)

89,0

74,6

74,3

77,4

87,2

84,6

26,1

40,4

45,5

55,6
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63,6



w pĘnie j aj owodowym zostaĘ jlż przeprowadzone,
niezbędne jest r ozpoznanie w warunka ch przy ży cio -
\\rych mechanizmów interakcji oocyt - jajowód oraz
zarodek - jajowód (1). Badania Nancarrowa i Hilla
(I7) wykazały, że specyficzne glikoproteiny są synte-
Ęzowane w bańce jajowodu przez komórki sekrecyj-
ne w odpowtędzi na przedowulacyjne uwolnienie LH
i wydzielane są do światła j aj owodu podczas owulacj i
i zapłodnienia. Pomimo, że obecność tych białek nie
wydaje się być niezbędna dla procesu zapłodnienia i
rozwoju zarodkowego, to jednak czysta forma tego
białka jest bardzo wartościowym składnikiem poży-
wek do produkcji zarodków in vitro (2),

Wpływ wprowadzanych do pożywki rożnychbta-
łek na wyniki zapłodnienia in vitro przedstawiono w
formie tab.I orazryc. 1. Wykazano, że zastosowanie
BSA (albuminy bydlęcej) oraz liofilizowanych białek
pĘnu j aj owo dowe go umożliwiło uzy sk9nt9 zapło dlle -
nia monospermicznego na poziomte 63,60ń i 60,9Yo,
jednakże nie zwiększyło liczby penetracji ogółem
(84,60ń i81,2%"). Niestety wyniki uzyskane po zasto-
sowaniu inaktywowanego pŁynu jajowodowego nie
byĘ zadow alaj ąc e, b ow i em zapŁo dnieni e mono sp er-
miczne wyniosło w tej grupie 55,60ń, a zapłodnienie
ogółem 7],4Yo.

Slavik i Fulka (24) rownteż zastosowali p§n jajo-
wodowy do inkubacji oocltów in vitro. W przypadku
o o cytów doj rzewaj ąc y ch pr zez 24 go dziny w pożyrv-
ce hodowlanej z dodatkiem I5Yo surowicy bydlęcej
penetracja ogółem wyniosła 64,3Yo, zaśprzy zastoso-
waniu l5%pĘrujajowodowego do 4 godzinnej inku-
bacji oocytów przed zapłodnieniem, tylko 53,3%. Nie
ustalona więc pozostaje nadal przyczyna istnienia tak
dużej r ó żnicy p omi ę dz y działaniem inaktyw owane go
płynu jajowodowego a jego liofilizowanąformą. Być
możę wytłumaczeniem tego zjawiska jest fakt, że tn-
aktywacja pĘnu jajowodowego powoduje inne, w tym
przypadku niekorzystne zmiany w konformacji białek,
w porównaniu z procesem lifilizacji białekpĘnu jajo-
wodowego. Ponadto, zastosowanie w systemie hodow-
li in vitrozarówno inaktywowanego płynujak i liofili-
zowanych białek jajowodowych powoduje zwykle
zmianę pH or az zaw arto ś ci s o li mineralnych, c o mo ze
się wiązać z zaburzeniem osmolarności poży,,vki.

Białka płynu jajowodowego stanowią ok. I0-I5%
jego całkowitej zawartości w surowicy krwi (11),
a więc 20%otnaktywowany pĘnńyĘ w doświadcze-
niu może nie zabezpieczać vłystarczającej ilości tego
białka na potrzeby dojrzewaj ących oocytów. Ponadto,
w j aj owodzie oocyty poddane są działaniu białek stop-
niowo i w sposób ciąeŁy w trakcie przesuwania się
przez przewód, natomiast w hodowli in vitro oocyty
tlżpo ocenie przenoszone sądo pożyłvek o określo-
nej i stałej zawartości białka tprzebywająw niej Ęlko
przęz czas trwania hodowli, tj.24 godziny.

Wyniki przeprowadzonych badań, w których zasto-
sowano ogólnie przyjęte zasady postępowanta z ga-
metami i hodowli in vitrowskazlją że jednym zważ-

niej szych czynników warunkuj ących prawidłowy pro -
ces zapłodnienia ooclów niedojr zaĘ ch płciowo j ag-
niąt wydaje się być zawartość orazformabiałka, które
wprowadza się do pożywek mających zapewnić opty-
malne warunki dojrzewania oocytów in vitro.
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