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Surnmary
The aim of the present study was to determine whether vitrified pig blastocysts can full11develop,in,vivo. The

experiment was carried]out'b,oth with pig blastocysts obtained from 2-4-cell embryos produced in vivo after
łvhich they were cultured in NCSU-23 medium until the blastocyst stage, and with blastocy;stlstage embryos
obtained in vivo. Vitrification was performed in straws in a mixture of protective agents containing 407o
ethylene glycol, 18% ficotl and 0.3 M saccharose. Thawing involved placing the straw with embryos in a water
hath at 20"C. Protective ag,ents were removed in single stages using 0.5 M sucrose. Tha,wed eńb]ryos rvere

, surgica|ly transplanted into the oviduct or uteru§ of synchronized recipients. ,,:,] ,

Of the 8 recipients of which the oviducts were transplanted with l47 vitrified blastocvsts.5 were determinecl
to be pregnant 30 days after the treatment. Pregnancy was confirmed in 3 (37.50ń) gilts that gave biith
to 18 piglets after farrowing during another examination approximately 60 days after the transplantation. The
other tłvo recipients were found non-pregnant during the second examinatio_n, probałilyl,due,,to fetal death.
Of the 14 recipients the uteruses of which were transplanted with 274 vitrified blastocysts, 1 recipient was
determined to be pregnant on day 30 after the transplantation. However, this pregnancy was not confirmed
during another examination.

Th eriment in of the main factors affecting the full developmental capaciĘ
of vit at,thg 6lr. heir oviductal transplantation.
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Corazwiększe zainteresowanie opracowaniern efek- W ostatnich latach badania z zakręsu kriokonserwa-
tywnych metod kriokonserwacji zarodków świni po- cji zarodków świni koncentrują się głównie na ich wit-
rł,odowane jest zarówno względami praktycznymi, jak ryfikacji (3, 10,20). W metodzie tej zestalanie płynów
i teoretycznymi (3). Wprowadzenie bowiem nowych odblłva sięnie na drodze krystalizacji, ale poprzezbar-
technologii w rozrodzie świri, takich jak pozaustrojo- dzo szybki wzrost lepkości w trakcie schładzania. Głow-
we zapłodnienie i produkcja zarodków in vitro czy też nym problemem witryfikacji jest toksycznośc związ-
osiagnięciabiotechnologiirozrodu doĘczącemozliwoś- kow osłaniających oraz uszkodzenianattry osmotycz-
ci uzyskiwania zwierząt transgenicznych i ich klono- nej. Koncentracja zwtązków osłaniających niezbędna
wania będzie się wiązało z większym zapotrzebowa- douzyskaniawitryfikacjijeststosunkowowysokaidla-
nien na kriokonser-wowane oocyty i zarodki. Mimo ze tego nie jest tolerowana przez większośc materiałow
dysponujemy juz efektywnymi metodarni kriokonser- biologicznych. Niemniej metoda witryfikacji pozwala
wacji gamet i zarodków większości zwierzal gospodar- juz obecnie na uzyskanie znacznej, chociaż nie w pełni
skich, wciąż niezadowalajapo sąone opano\,vane w od- zadowalajapej, efektywności w odniesieniu do zarod-
niesieniu do świń (10). ków mysich, szczurzych, króliczych, owczych i bydlę-

Pierwsze sukcesy, jakie zanotowano w kriokonser- cych (9, 20,21). Natomiast w odniesieniu do zarcd-
wacji zarodkow świni były przede wszystkim rczllta- ków świńskich do tej pory nie opracowano wydajnych
tem uzycia do zamrażania zarodków w odpowiednim metodzalowno ichzamrażania, jakiwitryfikacji (10).
stadium rozwoju, tj. ekspandującej lub wylęgłej blasto- Znaczący postęp tll metodzie witryfikacji został osiąg-
cysty ( l 5, t 7). W kolejnych pracach nad zamrażaniem nięty dzięki minimalizacji objętości płynu zawierają-
zarodków świni liczba lżytych do doświadczeizarcd- cego witryfikowany zarodek (tzw. metoda OPS) (19,
ków była stosunkowo mała, aprzeżyv,ra|11ość zamrozo- 22).Takie postępowanie pozwalajape na uzyskanie wy-
nych ekspandujapych i wylęgłych blastocyst oceniana sokiego tempa schładzania w trakcie procesu witryfi-
najczęściej in vitro była niska. Natomiast nie przeży- kacji zostało ostatnio z powodzeniem zastosowane do
wały zamrażanla zarodki w niższym niz wczesna bla- kriokonser-wacji zarodkow świńskich (1, 2). Wstępne
stocysta stadium rozwoju oraz wylęgłe blastocysty badaniawłasnepotwierdziłypozytywnywpływzmini-
o średnicy większej niż 300 pm (18). malizowanej objętości witryfikowanej próbki napTze-
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cej 40oń glikolu etylenowego (E) (Sigma), 18% irkolu (F) (Sig-
ma) i 0,3 M sacharozy (S) (Signa). Następnie zarodki w rnie-
szaninie EFS przenoszono do słomek, które szybko schłaclza-
no, zanurzając w ciekłym azocie. Słomki z zarodkami przc-
chowyłvano w ciekĘm azocię od 3 do 6 rniesięcy. Rozmraza-
nie zarodków odbywało się przez umieszczenic słollki z za-
rodkami w łażni wodnej o temperaturze 20"C na ok. 8 sek.
Usuwanie związków osłaniających było jednostopniowc za
polnocą 0,5 M sacharozy (12).

Przygotowanie biorczyń zarodków. Biorczyniami zarod-
ków były 6-miesięczne loszki linii 990 o tnasic ciała ok.
85-95 kg. Sarnice synchronizowano przęz domięśniową
iniekcję 750 j.m, preparatu PMSG (Serogonadotropin, Bio-
wet), Po 72 godz. biorczyniom podawano i,m. 500 j,m. pre-
paratu HCG (Biogonadyl, Biomed) i po następnych 24 godz.
sprawdzano objawy rui.

Transp|antacja zarodków. Transplantacja odbywała się
w 5. dniu po rui (dzień rui - dzień 0) synchronizowanej u bior-
czyń zarodków o 1 dzień wcześniej (24 godz.) w stosunklt do
dawczyń, na drodze chirurgicznej, w pełnej narkozie opcra-
cyjnej. Zarodki bezpośrednio po rozmrozeniu, usunięciu
zw ięków osłaniajapych i ocenie rnorfologicznej, wprowadza-
no do jajowodu lub do macicy przy polTlocy węzyka z dołą-
czoną strzykawką. Liczba wprowadzonych zarodków przy-
padających na l biorczynię wynosiła od l3 do 25. Occny sku-
teczności transplantacji dokonywano na podstawie badania
loszek-biorczyń w 30. dniu po przeniesieniu, przy ponlocy
aparatu USG (CS 9100, f. Picker) oraz na podstawlc liczby
oproszonych biorczyń i liczby Lrzyskanych prosiąt.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań podano w tab. 1. Z 8 biorczyń, którym

transplantowano do jajowoda 14] witryfikowanyclr
blastocyst, u 5 stwierdzono clĘęr,v 30. dniu po zabie-
gu. W kolejnym badaniu, w ok. 60. dniu po transplan-
tacji, ciĘę potwierdzono u 3 (37§%) loszek, od któ-
rychpo oproszeniu uzyskano 18 prosial (ryc l). Wszyst-
kie porody odbyły się w nonnalnyn terminie. U pozo-
stałych 2biorczyń w drugim badaniu ciąży nie stwier-
dzono. Nastąpiło u nich prawdopodobnie zamarcie pło-
dów, trudno jednak stwierdzić, czy mlało to zwlązek
z faktem, ze transp l antowano zar o dki krio konsetwo wa -

ne. Z I 4 biorczyń, któryrn przen iesion o do macicy 27 4
witryfikowane blastocysty, u l biorczyni stwierdzono
ciązę w 30. dniu po transplantacji. W kolejnym bada-
niu, ciĘa nie została jednak potwierdzona (tab. 1).

W przedstawionych badaniach po raz pierwszy za-
stosowano metodę transplantacji rł,itryfikowanych bla-
stocyst świni do jajowodu biorczyni*. Dotychczas przy

+ Metoda transplal.tac.ji witrytil<owallych blaslocyst ślviljskich została zgło-
szolla u Urzędzie Patcllto\vy]ll RP i zarejest1,olvana pod nrtllcrelll P 3590ii5

zywalność in vitro zarodków świni w sta-
dium moruli i blastocysty (7).

Celem przeplowadzonych badań było
określenie możliwości pełnego rozwoju in
vivo witryfikowanych blastocyst świni.

Mateliał imetody
Przygotowanie dawczyń zarodków. Dawczy-

niami zarodków były 6-miesięczne loszki linii 990 o masie
ciała wynoszącej od 90 do 1 10 kg. Samice poddawano super-
owulacji przez domięśniową iniekcję 1500 j,m. preparatu
PMSG (Serogonadotropin, Biowet). Po 72 godzinach poda-
wano 1000 j.m. preparatu HCG (Biogonadyl, Biomed). W dniu
wystąpicnia rui (24 godz. od podania HCG) samice były inse-
lninowane dwa razy w odstępach 12-godzinnych standardo-
wą dawką nasienia pĘnnego, Dawczynie poddawano ubojo-
wi po 60-62 godz. lub po 6 dniach od inseminacji.

Uzys kiwan ie zarodków. Zarodki uzy skiwano przcpłuku-
jąc jajowody (stadium 2- do 4-komórkowe) lub macicę uzu-
pcłnionym płynem PBS (Gibco, Invitrogen Co,p.) o temp.
38"C, Płukanie powtarzano 2-krotnie zużywając łącznie ok.
20 ml płynu na l jajowód lub 500 ml na 1 róg macicy. Wyszu-
kirvanic zarodków i ocenę morfologiczną przeprowadzano
przy użyciu mikroskopu stcreoskopowego (pow. l00 x) zza-
montowaną na stoliku płytką podgrzewaną do tempcratury
38'C (f. SEMIC), Wyszukane zarodki przenoszono do płynu
PBS uzupełnionego 20%o surowicą płodow cielęcych - FCS
(Sigma).

Hodowla zarodków do stadium blastocysty. Do hodowli
przęznaczano zarodki, które osiągnęły stadium od 2 do
4 blastomerów i nie wykazywały zmian morfologicznych
w cytoplazmie. Zarodki hodowano w poznvce NCSU-23 (5),
w plastikowych naczynkach 4-oczkowych (Nrrnc, Darria).
W jednym oczku naczynka znajdowało się ok. 10 zarodków
w 1,0 ml pozywki. Hodowlę unrieszczano w inkubatorzc CO,
(3,5:/o CO. w powietrzu, tcmp. 39'C) na okres od 4 do 6 dni,
W czasię hodowli przeprowadzano co 48-72 godz. częściową
wymianę pożywki (5).

Wit ryfi kacj a za rodków. Zar odki podd awano e kw i l i bracj i
przez2 minuty w mieszaninie witryfil<acyjnej EFS zawierają-

Ryc. 1. Pierwsze w kraju prosięta uzyskane po transplantacji
witryfikowanych blastocyst - ferma Kostkowice,,,Bioinży-
nieriaIZ Sp. z o.o." (fot. dr L. Mroczko)
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Tab. 1. Rozwój in vivo witryfikowanych blastocyst świńskich
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transplantacji zarodkow świńskich, jak równiez zarod-
ków innych gatunków ssaków stosuje się wprowadza-
nie transplantowanego zarodka w to samo miejsce, skąd
zaro dek z o s tał uzy skan y, P r akty c znię o znac za to, że za -
rodki wczesnych stadiów rozwojowych, czyli te, które
uzyskuje się z jajowodu (stadium od 1 do 8 komórek),
wprorvadza się do jajowodu, natomiast zarodki póżniej-
szychstadiów rozwojowych, czyli te uzyskane zmaci-
cy (stadium moruli do blastocysty), transplantuje się do
rogow macicy. Opisany sposób postępowania doĘczy
zarówno zarodków świezych, jak tez kriokonserwowa-
nych metodąwitryfikacji U świń w przypadku zarod-
kow świezych przynosi on dobre rezlltaty. Natomiast
w przyp adku zarodków kri okons erwowanych, cho ciaż
udało się uzyskać potomstwo, jednak efektywność jest
nadalbardzo niska izróżntcowana (10). Przypadki uzys-
kania wyzszej efektyvnoścl, związane były z lżyciem
np. specjalnej rasy świń o wyjątkowo wysokich zdol-
nościach implantacyjnych (1, 2). Wyniki zaprezento-
wane w tym doświadczeniu wykazaŁy mozliwość peł-
nego rozwoju in vivo witryfikowanych blastocyst świ-
ni pod warunkiem, że sąone transplantowane do jajo-
wodu. Natomiast w przypadku transplantacji witryfi-
kowanych blastocyst do macicy, nie uzyskano ich peł-
nego rozwoj u in vivo.

Zarodki poddawano witryfrkacji w mieszaninie gli-
kolu etylenowego, fikolu i sacharozy (EFS). Mieszani-
nata, opracowanaprzez Kasai i wsp. (16) dla zarod-
ków mysich zpowodzeniem była stosowana do witry-
fikacji innych gafunków ssaków, a mianowicie,. szczll-
ra, królika, owcy, bydła, koni i ostatnio świni (6, 9, 14,
20,2l). Dobrinsky i Johnson ()badĄąc toksyczność
mieszanin wykazali, ze ekspandujape blastocysty roz-
wuały sięnajlepiej po ekspozycji w mieszaninach opar-
tych na glicerolu i glikolu etylenowym, podczas gdy
wylęgłe blastocysty rozwtlały się tylko VS3 opartym
na glicerolu. W badaniach własnych nad określeniem
toksyc zno ś ci zw iązkow o słani aj apych wcho d zący ch
w skład mieszanin witryfikacyjnych (8, 11) stosowa-
liśmy mieszaninę glikolu etylenowego, fikolu i sacha-
rozy (EFS) oraz glikolu etylenowego, fikolu i trechalo-
zy (EFT). Stwierdzono, ze w trakcie ekspozycji przed
witryfikacj ą znaczny odsetek zarodków świni tracił
zdolności do dalszego rozwoju in vitro. Utrata żywot-
ności eksponowanych zarodków była uzależniona od
stadium rozwoju zarodka otaz od składu mieszaniny
witryfi kacyj nej . W przypadku przetrzymywania zar o d-
ków w mieszaninie EFT obserwowano znacznienlższą
przeżywalność blastocyst (22%) w porównaniu z mo-
rulami. Natomiast po przetrzymlłvaniu w mieszaninie
EFS przeżywalność morul i blastocyst układała się na
podobnym poziomie. Stosowane w niniejszych bada-
niach mieszaniny witryfikacyjne (EFS lub EFT) zawie-
raływ swoim składzie 40% gllkolu etylenowego.Zba-
dań Webera i Youngsa (23) wynikało, że zarodki świń-
skie ptzetrzymywane w glicerolu lub glikolu propyle-
nowym przeżyw ały znacznie gorzej niż przetrzymyvva-
ne w glikolu etylenowym, zwłaszcza o koncentra cji 40%
lub wyzszej.

Z b adah doty czący ch witryfi kacj i morul i b 1 asto cyst
świnskich w mieszaninie EFS lub EFT (11) wynikało,
że przeżywalność zarodków równiez uwarunkowana
była stadium rozwoju zarodka poddawanego witryfi-
kacji or az składem m i e s zaniny witryfi kacyj nej, Zar o d-
ki w stadium blastocysty przeżywaĘ na poziomie ok.
30oń, natomiast nie przeżył żadęn z zarodkow witryfi-
kowanych w stadium moruli (11). W kolejnym doświad-
czeniu (13) rnieszanina EFS okazała się bardziej tok-
syczna dla wylęgłych niz dla ekspandujących blasto-
cyst, co z kolei znalazło odzwierciedlanie w rezulta-
tach wiĘfikacji. Wydaje się, ze stadium najbardziej
podatnym na kriokonserwację jest blastocysta w sta-
dium ,,peri-hatching". Sta! tez w przedstawionych ba-
daniach uzywano zarodków świni w stadium blasto-
cysty ekspandującej.

Podsumowując, wyniki przeprowadzonych badań
wskazuj ą ze j e dnym z główny ch czynników decyduj a.-

cych o mozliwościach pełnego rozwoju witryfikowa-
nych zarodków świńskich w stadium blastocysty jest
ich transplantacja do jajowodu.
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