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ktore osiągają stadium blastocysty jest znacznle niższy
w przypadku komórek pochodzących od młodszych daw-
czyń (nie przekracza średnio I0ońw przypadku pęcherzy-
ków o średnicy od 5 do 8 mrn) niżodstarszych. Przyczyną
problemów w fonnowaniu się blastocyst jest niedost ateczna
dojrzałośc cytoplazmaty czna oocytów pozyskiwanych od
jałówek (6, 18, 27). Istotne znaczenie tna rozmiar aspiro-
wanych pęcherzyków. W przeprow adzony ch badani ach ( 1 )
wykazano, że oocyĘ pochodzape z pęcherzyków antral-
nych o rozmiarze większym aniżeli 8 mm posiadająnaj-
lepszą zdolność do osiągania stadium blastocysty.

Nalezy także podkreśIić fakt istnienia różntc osobniczych
pomiędzy dawczyniami pod względem odsetka pozyski-
wanych komórek jajowych (od38,1oń do 68,9oń), jakteż
ich pózniejszego rozwoju po zapłodnieniu in vitro (ll).

Ultlastluktula 01az białka Dytoplazmy
oocytów pozyskiwanych 0d jałówek

Analiza ultrastruktury oocytow pochodzących od rnło-
docianych dawczyhwykazała, że ńżniąsię one pod tyrn
względem od oocytów starszych dawczyń. W r,vyniku ana-
Iiz prowadzonych z użyciem mikroskopu elektronowego
zaobserwowano zaburzenia w granulacji ooplazmy oraz
nli gracj i i redystrybucj i organ elli kom órkowych. Rozni ce
te zauważa się juz podczas okresu dojrzewania . Dotyczą
one zmniejszonej liczby i rozmiaru ziaren korowych oraz
opóznień w ich migracji, co powoduje ich nierównomier-
ny rozkład pod błoną cytoplazmatyczną oocytów, Orga-
nelle te mają kluczowe znaczenie w prawidłowyrn funk-
cjonowaniu bloku przeciwko polispermii (8,24). Ponadto
oocyty pozyskiwane od młodych samic różnią się pod
względem dojrzałości chromaĘny oraz mają nieprawidło-
wą konfigurację mikrotubul, Wpływa to na zaburzenia
w organizacji oraz funkcjonowaniu wrzeciona podziało-
wego zygoty, atakże powoduje asynchroniczne tworzenie
s i ę przedj ądr zy. Zauw ażono także r óżn i ce w gru bości osłon-
kiprzejrzystej -była onaznacznie cieńsza w oocytach po-
zyskiwanych od młodocianych dawczyń (6), co wiążę się
z mniejszą zawarlością poszczególnych polisacharydów,
jednakze nie stwierdzono róznic jakościowych pod tym
względem (8).

Pewne rożnice obserwuje się równiez w strukturze bia-
łek młodocianych oocytów (16, 18, 19). Białka te mają
budowę podobną do białek występujących w atretycznych
pęcherzykach dorosłych krów. Stwierdzono jednakże, iż
wpływ na kompetencję rozwojową oocytów moze mieć
nie budowa tych białek, leczróżnice w ich sekrecji, Doty-
czy to szczególnie białek syntetyzowanych w ciąu pierw-
szychtrzech godzin dojrzewania ooclów in vitro. Po upĘ-
wie 6 godzin w oocytach cielęcych stężenie aminokwasów
znacznie się zmniejsza. W przypadku oocytórv pochodzą-
cych od dojrzałych samic zmniejszenie się poziomu arni-
nokwasóu, zauważanejest dopiero po upływie 21-24 go-
dzin hodowli (l6). Ponadto stwierdzono nieco wolniejszy
metabolizm glutarniny, glukozy i pirogronianu, zarówno
podczas dojrzewania in vitro juwenilnych oocytów, jak
równiez podczas ksźałtowania się zarodka. W Ęm drugirn
przypadku doĘczy to jednak Ęlko embrionów do stadium
2-4 komórek, ponieważ w pozniejszych etapach rozwoju
zarodkowego tempo przemian metabolicznych wyrównu-
je się (30). Na wolniejszy metabolizm wpływ ma tnniejsza
Iiczba mitochondrióu,w oocytach młodych samic (8).
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Mniejszy tozmiar oocytów wpływa równiez na zawar-
tośc czynników cytoplazmaty cznych odgrywaj ących istot-
ną rolę m.in. we wznowieniu i rrkończeniu mejozy, pra-
widłowym funkcjonowaniu bloku przeciw polispermii,
transporcie jonów wapnia podczas zapłodnienia czy też
formowaniu się przedja.drzy (17 ,24), Do czynników tych
zaljcza się np. kinazę histonu-l oraz mitogenną kinezę
białkową (MAPK), ktore są niezbędne do zainicjowania
oraz prawidłowego przebiegu podziału mejotycznego. Ich
poziom w oocytach cielęcychjest nizszy aniże7i w oocy-
tach krów (7),także aktywacja MAPK przebiega wolniej
w doj rzewaj ących komórkach j aj owych młodych zw ier ząt
(29). Stwierdzono równiez, iżw przypadku młodocianych
oocytów wnil<nięcie plemnika nie powoduje tak silnej od-
powiedzi, jak ma to miejsce w oocytach pochodzących od
dorosłyclr krów. Dotyczy to w szczególności impulsu do
zainicjowania transportu jonów wapnia, ktory jest znacz-
nie słabszy i w efekcie jest niewystarczający do aktywacji
ooclĄr po jego zapłodnieniu (6, 29). Po,,voduj ęto zablrzenia
w przebiegu procesu zapłodnienia, wykluczając tym sa-
mym mozliwość dalszego prawidłowego rozwoju zarodka.

§tymulacja hormonalna jałówek
Dla poprawienia mozliwości wykorzystania młodocia-

nych oocytówpodjęto proby stosowania odpowiedniej sty-
lnulacji honnonalnej. Obecność FSH jest niezbędna za-
równo do zwiększenia rozmiaru i liczbypęcherzyków zdol-
nych do aspiracji, jak rowniez do osiągnięcia odpowied-
niego stadiurn dojrzałości przez oocyty wykorzystywane
następnie do IVP oraz zwiększenia kompetencji oocytów
przez aktywacj ę procesów umozliwiaj ących zapłodnienie
i właściwy rozwój zarodków. W doświadczeniu, w któ-
ryn jako klyterium selekcji młodych dawczyń oocytów
lvzięto pod uwagę liczbę pęcherzyków antralnych o śred-
nicy powyzej 3 mrn (średnio 25), zastosowano stymulacje
przy użyciu FSH. Po trzech dniach od podania FSH stwier-
dzono u tych jałówek blisko trzykrotny (średnio 7l ) wzrost
liczby pęcherzyków, Efektu tego nie obserwowano w gru-
pie dawczyń, u których w trakcie selekcji obserwowano
znac znie m ni ej s z ą 1 i c zb ę p ęcher zyków antra l ny c h w i d o c z -

nych na powierzchni jajników (l3). Wyniki tego ekspery-
mentu wskazują ze jałówki o duzej liczbie widocznych
pęcherzykow antralnych charakteryzują się znacznle Iep-
szą reakcj ą na stymulacj ę horrnonalną. Ponadto zalw ażo -
no, że pod wpływem FSH nie tylko zwiększa się średnica
obecnych już pęcherzyków, ale następuje intensywny
wzrost małych, które nie były widoczne w momencie
s elekcj i daw czy il. N al ezy j ednak pam i ętać, tż p oziom uĘ -
tych horrnonów powinien byó w przypadku oocytów
bydlęcych niższy, co jest współzaleznę z ich mniejszym
rozmiarem, jak również z większą liczbą pęcherzykow
antralnych obecnych w j ajni kach. Obecn ość F SH j est rów-
niez korzystna podczas dojrzewania oocytów in vitro,TaWe
iniekcja IGF-I (insulinopodobny czynnik wzrostu) popra-
wia zdolności rozwojowe oocytow pozyskiwanych od ja-
łówek orazmożliwości osiąganiaprzez nie stadium bla-
stocysty - odpowiednio 28oń blastocyst po zastosowaniu
IGF-I w stosunku do 11oń bez IGF-I (23).

Początkowo cel em stosowania stymulacj i hormonalnej
było uzyskanie w warunkach ilr vivo oocytów dojrzałych
mejotycznie. Oocyty przechodzące ten etap dojrzewania
jeszcze w zy\^/ym organizmie, charakteryzują się lepszą



k omp etencj ą rozw oj o w ą antżelt te, prze cho d ząc e do jr ze -

wanie w watunkach laboratoryjnych. Wznowienie dojrze-
wania in vivo oocytow jest mozliwe pod wpłyłvem hor-
monu luteinizuja.cego (LH). Jednakze problemem jest
rrrozliwość kontroli dokładnego czasu (momentu), w kto-
rym następuje przedowulacyjne uwalnianie LH. Powodu-
je to, że niemozliwe jest oszacowanie stadium dojrzałości
oocytów w momencie aspiracji pęcherzyków. W celu za-
blokowania wydzielania LH stosuje się progestageny.
Zwl,erzęta są poddawane działaniu egzogennego LH lub
gonadoliberyn (GnRH), które inicjują dojrzewanie oocy-
tów. W wyniku takiego postępowania mozliwe jest ujed-
nolicenie stadium dojrzałości, w jakim się znajdująpozy-
skiwane oocy§ (4,3I).Zachodzl to na skutek zahamowa-
nia wzrostu pęcherzyka dominującego, co jednocześnie
indukuje pojawienie się nowej fali pęcherzyków (32), A1-
tetnatywne metody oparte są na stosowaniu analogów
GnRH ( 1 0, 1 8), ktore są wysoce efektywne w blokowaniu
wydzielania LH u trzymiesięcznych jałówek. Po usunię-
ciu progestagenów przeprowadza się aspirację pęcherzy-
ków, Jednak takie postępowanie powoduje znniejszenie
się ogólnej liczby pęcherzyków, nawet po stymulacji FSH
(4). Z drugiej strony, pozytyłvnym efektem jest mozliwość
uzyskiwania, po zapłodnieniu in vitro takich oocytów,
wyzszego odsetka zarodków w stadium blastocysty (20).

Przeprowadzono równie ż badania, doĘczące mozliwoś-
ci zwiększenia wydajności pozyskiwania oocytow niedoj-
rzałych, przydatnych do IVM/IVF, W tym celu skrócono
okres stymulacji FSH młodocianych dawczyń. Czas ttwa-
nia stymulacji FSH moze być redukowany od trzech do
dwóch, a nawet jednego dnia przed aspiracją co powodu-
je mozliwość pozyskiwania oocytów jeszczeprzed wzros-
ternpoziomuLH (13).

podsumowanie

Obecnie mozliwe jest wykorzystanie w systemie pro-
dukcji zarodków in iitro oocytów pochodząóych od mło-
docianych dawczyń. Mimo żewykazująsię one nieco gor-
szą jakością (niższy potencjał rozwojowy) aniżeli oocyty
pochodzape od dorosłych samic, to jednal< mogąbyć z po-
wodzeniem poddawane procesowi zapłodnienia. W efek-
cie uzyskiwanezygoty zdolne sądo podjęcia dalszego roz-
woju. Problemem jest jednak nadal zbytmała wydajność
pozyskiwania oocytów, co bezpośrednio przekłada się na
liczbę wyprodukowany ch przy użyciu techniki IVM/IVF/
/IVC zarodkow nadajapych się do transfetu.

Efektywne zastosowanie technik wspomagaj a.cy ch roz-
ród u młodych jałówek wymaga jeszcze dopracowania,
szczegolnie, jeśli chodzi o procedury pozwalające na nvięk-
szenie liczby możliwych do pozyskania oocytów przydat-
nych do zapłodnienia (stymulacja hormonalna) i majapych
zdolność do pomyślnego osiagania stadium blastocysty
(IVM/IVF/IVC). Jednakże już teraz wiadomo, ze są to
metody, które mogą zyskac priolytetowe znaczenie dla
wielu hodowców, gdyż umożliwiają przyjście na świat
potomstwa, zanim matka dawczyni oocytów osiągnie
pełną dojrzałość płciową.
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