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Matutation in uitro of call and cow oocytes

Summary

The aim of the present study was to compare the morphology of the ovaries and the capacity for in vitro
maturation of oocytes collected from 1-2-month-old calves and adult cows that were not hormonally stimu-
lated. The study was performed on the ovaries of slaughtered diary and cross-beef calves (n:2Ą and adult
cows (n=22). The mean weight of l calf and an adult cow ovary was 1.6+0.6 g and,8.5+2.9 g respectively
(p<0.01). Comparable numbers of oocytes were dissected from the ovaries of calyes and cows that had not
been hormonally stimulated, from which about 507o proved to be capable of in vitro culture. During the 24
hour in vitro culture both calf and cow oocytes demonstrated a similar capaciĘ for in vitro maturation.
However, calf oocytes were smaller in diameter then the oocytes of adult cows which seems to suggest that they
are less capable of embriogenesis.
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P omnozeni e ltczby potomstwa o d genetyc znię c en-
nych krów stało się mozliwe poptzez zastosowanie
sup erowulacj i i transp 1 antacjt zaro dków. J ęszcze b ar -
dziej wydajny okazał się sposób przyżyciowego po-
zyskiwani a o o cytów meto dą ultras ono gr aftczną tzw.
OPU (Olum Pick Up) połączony z ich dojrzewaniem
l zapłodnteniem w warunkach in vitro oraz transplan-
tacjąuzyskanych w ten sposób zarodków (9). Dosko-
nalenie genetyczne zwterząt można dodatkowo przy-
spieszyć poptzęz skracanie odstępu między pokole-
niami. Od kilku lat do tych celów próbuje się wyko-
rzystać oocyty ntedojrzałych płciowo samic. Seidel
i wsp. (18) po razpietwszy sprowokowali hormonal-
nie superowulację i wykonali inseminację 1-6-mie-
sięcznych cieląt uzyskując od nich zarodki. Uzyskane
zarodki od pięciomiesięcznego cięcia transplantowali
do dorosłej krowy biorczyni, która po notmalnym okre-
sie ciązy wodzlŁa zdrowe cielę. Pomimo żę zapłod-
nienie to miało miejsce w warunkach in vivo, to jed-
nak eksperyment wykazał, że komórki jajowe niedoj-
rzaĘchpŁciowo samic sązdolne do zapłodnienia i dal-
szego rozwoju. Około 20Iatpóżniej Armstrong i wsp.
(1) w Australii po razpierwszy doprowadzili do uro-
dzęnia się potomstwa w wyniku zapłodnienia w wa-
runkach p ozaustroj owych o o cytów pobranych p r zy ży -
ciowo od 6-tygodniowych cieląt, u ktorych przed po-
braniem oocytóą rozwój pęcherzykow jajnikowych
stymulowano hotmonalnie. W następnych latach inni
autorzy potwierdzili, żę można uzyskac potomstwo lub
przynajmnie1 ciĘe po zapłodnieniu in vitro oocytow
pozyskiwanychnie tylko od cieląt, ale równiez odnie-
dojrzałychpłciowo owiec (2, 12, 15) i świn ( 10). Pod-

jęto rownież próby hodowli, a takżę zapłodnienla in
vitro oocytów pozyskanych z jajnikow 7,5-miesięcz-
nych płodow cielęcych (4, 5).

Istotne znaczenie w wykorzystaniu młodych samic
jako dawczyń oocytów matozmuar aspirowanych pę-
cherzyków. Oocyty pozyskiwane z pęcherzyków ja-
mistych o średnicy powyzej 8 mm posiadająwiększe
zdolności do rozwoju zarodkowe go ntż oocyty zmntej-
szych pęcherzyków. Dla zwiększenia wielkości pęche-
rzyków i osiągnięcia odpowiedniego stadium dojrza-
łości oocy.tów powszechnie stosuje się u niedojrzŃych
płciowo samic stymuiację jajnikow przy użyciu FSH
(7). Stymulacja hormonalna we wczesnym okresie
Ęeiamoże mieć jednakniekorzystny wpĘrv na wzrost
i proces dojrzewania płciowego cieląt. Zrodłem oocy-
tów mogą byó również jaJnlki pobrane po uboju cie-
ląt. Poubojowe pozyskiwanie oocytów jest metodą
tanią i prostą a w przypadku cieląt nie stanowi tak
duze go zagr ożenia s anitarne go j ak to ma miej s ce w od-
niesieniu do pozyskiwanych oocytów od dorosłych
zwierząt,

Wydawało się zatem celowe przeprowadzenie ba-
dań p orów naw czy ch nad o c eną morfo 1o gic zną j ajni-
kow i oraz dojrzewaniem oocytów w warunkach in
vitro pobteranych poubojowo od 1-2-miesięcznych
cieląt oraz krów dojrzałych płciowo nie poddanych
stymulacj i hormonalnej.

Matetiał imetody
Do badań wykorzystano 24 jajniki pochodzape od 4-8-

-tygodniowych cielaJ oraz 22 jajniki dojrzałych płciowo
krów ras mlecznych iktzyżówek mięsnych. Jajniki pobra-



ne bezpośrednio po uboju zwierząt przewożono w termo-
sie do laboratorium. Następnie każdy jajnik wazono iprze-
mywano trzykrotnie w ciepłym (30-37'C) płynie fizjolo-
gicznym z dodatkiem malejącego stęzenia antybiotyków.
Po ostatnim przemy citt, liczono oraz mietzono pęcherzyki
widoczne na powierzchni jajnika i w zależności od wiel-
kości klasyfikowano do następujących grup: < 4 mm,
4 -7 mm, > 7 mm, po czym metodą dysekcji j ajników pozy-
skiwano oocyty. Każdy jajnik lmieszczano na szalce
Petriego wypełnionej pĘnem TCM 199 z solami Hanksa
(Sigma) uzupełniony dodatkiem I2,5 mM Hepes (Sigma),
0,I glL L-glutaminy (Sigma), 10% surowicypłodów cielę-
cych (FCS; Pro Animali Sp. z o.o., Wrocław), antybioĘków
(PSA: penicylina 100 IU/ml, streptomycyna 100 p"glml,
amfoterycyna 0,25 ,p,glml; Gibco) i heparyny (25 i.u./ml;
Polfa) i wielokrotne nacinano skalpelem. Przy pozyskiwa-
niu oocytów z jajników krów, rozdrabnianiu poddawano

Ęlko warstwękorową którąwcześniej izolowano od war-
stwy rdzennej jajnika. Rozdrobnione skrawki jajnika do-
datkowo opłukiwano, usuwano z szalk| a w pozostaĘm
pĘnie wyszukiwano oocly pod kontroląmikroskopu ste-
reoskopowego. Następnie oceniano wygląd morfologicz-
ny kompleksu wzgorek jajonośny-oocyt. Do hodowli kwa-
lifikowano oocyty otoczone przynajmniej 3-warstwowym,
zblĘm wzgórkiem j aj ono śnym, p ełnym wieńc em promie -

nistym, posiadające jednorodną ooplazmę, bez oznak de-
generacji. Czas od uboju zwierząt do założenia hodowli
nie przekrac zał 3,5 godziny.

Oocyty hodowano w pozywce TCM-199 z solami Earla
(Sigma) uprzednio inkubowanej z komórkami ziamistymi
(granulosa cells conditioned medium) poch odzącymi z pę-
cherzyków jajnikowych dorosłych krów. Komórki zlar-
niste pozyskiwano tylko z pęcherzyków nieatretycznych
o średnicy 3-5 mm, które dodawano (3-5 mlrVml) do po-

4wkl TCM 199 wzbogaconej ż0%o dodatl<:em FCS, 0,I gL
L-glutaminy, oraz PSA i inkubowano na szalkach Petriego
około 18 godzin w temperafurze 38,5"C i atmosferze 5Yo

CO, w powietrzu o wilgotnoś ci I00oń. Po inkubacj i, zbie-
rano poz}.wkę z nad warstwy komórek ziarnistych, odwi-
rowyvano iprzesączano przeznisko wia;ący proteiny filtr
miliporowy (0,ż2 pm). Następnie zamrażano po 0,5 ml
i przechowywano w temperailrze 20"C aż do tlżycia.
W dniu hodowli, pożywkęrozmrażano, a następnie krople
poży.wki o objętości 50 pl umieszczano na szalkach Petrie-
go i przykrywano warstwąolejuparafinowego oraz stabili-
zowano w inkubatorze około ż godztn. Do tak przygoto-
wanych kropli pożywki wprowadzano 4-8 zakwalifikowa-
nych do hodowli oocytów cielęcych lub bydlęcych i inku-
bowano 24 godziny.

Po hodowli oocly przeHadano do pĘnu PBS i za po-
mocą mikropipety pozbawiano komórek pęcherzykowych.
Oczyszczone oocyty utrwalano w zbuforowanej formali-
nie 24 go dztny, p o czym b arwiono fl uoro chromem Hoechst
33342 (2,5 1lglml mieszaniny glicerol: PBS w stosunku
3 : 1) i oceniano stadium dojrzałościlądra oocytów w świe-
tle UV za pomocąmikroskopu epi-fluorescencyjnego przy
pow.400 x.

Dodatkowo na j ajnikach pobranych od 4-5-tygodniowych
cieląt przeprowadzono ocenę histomorfologiczną. W łm
celu pobrane bezpośrednio po irboju cieląt jajniki utrwala-

no w 10oń roztworze formaliny, a następnie sporządzono
z nich pr eparaty hi stolo giczne grubo ś ci 3 - 4 pm, wyb arwia-
jąc je hematoksyliną i eozyną. Widoczne pod mikrosko-
pem na preparacie histologicznl.m pęcherzyki jajnikowe
otoczone pojedynczą warstwą płaskich lub kilkoma war-
stwami kuboidalnych komórek określano jako przedjami-
ste (8). Do pęcherzyków jamisĘch za|iczano takie, które
miały widoczną jamkę wypełnioną płynem pęcherzyko-
wym. Za artretyczne pęcherzyki Llznawal:'o takie,które za-
wierały rozpadający się oocyt lub jądro oocytu, nieprawid-
łowy wygląd nukleoplazmy, obecność d,ńych wakuoli
w ooplazmie, zdegenerowane komórki ziarniste lub jądra
pyknoĘczne w tych komórkach (11).

Do statystyc znego opracowania wyników wykorzysta-
no test t-studenta oraz chi-kwadrat.

Wyniki iomówienie
Jaj niki 4 - 6 - ty go dni owych c i el ąt char aktery zuj ą s i ę

słabo rozwiniętą warstwą rdzennąi znacznte mniej-
szymi wymiarami w porównaniu do jajników doros-
łych krów. Srednia masa jajnika cielęcego w;mosiła
I,6 + 0,6 g natomiast dojrzałej płciowo krowy 8,5
+2,9 g (p < 0,01), (ryc. 1). Srednia liczba pęcherzy-
ków widocznych na jajnikach cieląt i krów była po-
dobna i wynosiła 18,7 + 8,I i22,8+9,7ljajnlk Podob-
ną liczbę pęcherzyków, tj. 15,ż t 3,9 oraz 13,6 + 3,4
na jajnikach 4-6- i 8-1O-Ęgodniowych cieląt stwier-
dzili metodąlaparoskopowąEarl i wsp. (7). Na jajni-
kach cielęcych, widocznychbyło znacznie mniej pę-
cherzykow,o średnicy 4-7 mm niż najajnikach krów
(p < 0,05). Srednica największych pęcherzyków cielę-
cych nie przekaczała I0-I2 film, natomtast dojrzałych
krów wynosiła około 20 mm (tab. 1).

Ryc. 1. Jajniki 4-tygodniowego cie-
lęcia (A) i SJetniej krowy (B)

Z ogóInej Iiczby
538 pęcherzyków zlo-
kalizowanych na pre-
paratach histologicz-
nych sporządzonych
z 4 jajnlków cielęcych
90,10ń stanowiły pę-
cher zyki pt zedj ami ste.
Najliczniejszą grupę
stanowiĘ pęcherzyki
pierwotne lezące poje-
dynczo lub w grupach
po 5,4,3 t2,bezpo-
średnio podbłonąbia-
ławą jajnika. Pęche-
rzykt jamiste roz-
mieszczone byĘ poje-
dynczo w głębszych
warstwach miĘszo-
wych jajnika. Ocena
morfologiczna wyko-
nana łącznię na I2I
pęcherzykachprzedja-
mistych vrrykazała, że
55 (45,5%) charakte-



Tab. 1. Ocena morfologiczna jajników 4-8-Ęgodniowych cieląt i dojrzałych krów

Objaśnienia: istotnośó różnic- * p < 0,05; ** p < 0,01

Tab. 2. Ocena morfologiczna kompleksu wzgórek jajonośny-oocyt pozyskanych z jajników 4-8-tygodniowYch cieląt i krów

objaśnienia: * istotność różnic p < 0,05. pWzg - pełny, wielowarstwowy zwaĘ wzgórek jajonoŚny i pełny wieniec PromienisrY,
jednorodna ooplazma; npWzg - niepełny,

niepełny, zwarĘ wzgórek jajonośny, nie
wzgórek jajonośny; Wp oocyty otoczone tylko wieńcem pro
pęcherzykowy ch oraz ooc}ty zdegenerowane

ryzowało się prawidłową budowę, a 66 (54,5Yo) sta-
nowiły pęcherzyki arft ęty cznę.

Łącznie z 24 jajnlków cielęcych metodą dysekcji
pozyskano 466 oocylów, a z 22 jajnlków dorosĘch
krów 314 oocytów, czyli średnio 38,8 +26 odcielęcia
128,5 +22 odkrowy (tab.2). Stosując stymulacjęhor-
monalną Armstrong i wsp. (3) uzyskali średnio z jaj-
ników l2-tygodniowychcieląt ń63+ 15 oocytówi tyl-
ko 17 t 2 oocyĘ, gdy lO-l2-miesięczre cielęta nie
stymulowano hormonalnie, Z kolei Persicce i wsp. (14)

metodą przyżyciową z jajnlków
cielątwwieku 5,7,9 i 11miesię-
tejszającąsię wraz z wiekiem cie-

ląt liczbę oocytów, odpowiednio 16 + 2,12 + I,7 + l
i7 + 1. Natomiast gdy oocyty pozyskiwano w równo-

legĘch wiekowo grupach cieląt poddanych stymula-
cj i hormon alnej, Itczba p o zyskanych o o cytów wyno -
siłaodpowie 13+1i15+1.

Wśród po cielęcych częściej
obserwowan ?proszonym wzgór-

nic. (tab. 2).
Średnica oocytów cielęcych bez osłonki przejrzys-

tej wynosiła II1,5 i 8,3 pm, a dorosĘch krów 119,5
+ 8,6 pm (p < 0,01). Natomiast grubość osłonki przej-

rzystej w oocytach cielęcych i dorosĘch krów
była podobna, wynosiła II,6 t 2,0 pm i 12,5
Ł2,4 pm,

Wykonana bezpośrednio po pozyskaniu
oocytów z pęcherzyków jajnikowych ocena
konfigrrracj i chromatyny j ądrowej wykazaŁa,
że 64,40ń i 68,3%ojąder oocytów cieląt i krów
było w stadium diktiotenu, a 8,9oń i I2,2Yo
w stadium diakinezy. Pozostałe oocyty cieląt
i krów byĘ zdegenerowane (tab. 3).

Do hodowli przeznaczano oocyty otoczone
pr rynajmniej 2 - 3 -warstwowyrrr, zbiĘm w zgór -
kiem jajonośnym i pełnym wieńcem promie-
nistym charakteryzljące się j asną i j ednorod-
nąooplazmą. Ogółem do hodowlt zakwalift-
kowano 2I7 (46,6%) oocytów cielęcych i 173
(5 5 J%) oocytów bydlęcych (tab. 2).

Wniniejszychbadaniach oocyĘ cieląt i krów
hodowano w pozywce TCM 199 uprzednio

Tab. 3. Ocena stadium dojrzałości jądra oocytów bezpośrednio po po-
zyskaniu z jajników cieląt i krów dorosłych

Objaśnienia: zdg. + nzd. oocyty zdegenerowane i niezidentyfikowane

Tab. 4. Ocena stadium dojrzałości jądra oocytów cieląt i krów po 24-
-godzinnej hodowli

Objaśnienia: jak w tab. 3,



inkubowanej z komórkami ziarnisĘmi, następnle za-
mrozonej trozmrożonej w dniu hodowli.Po 24 godzi-
nach hodowli in vitro pełną dyspersję wzgorka jajo-
nośnego vłykarywało 68% oocytów cielęcych i74%
dorosłych krów natomiast częściową odpowiednio
3 2% i 26Yo oocytów. Nie zaobserwowano ooclów bez
oznak dyspersj i komórek w zgórka jajono śne go.

Wykonana po hodowli analiza stadiów mejozy wy-
kazaŁa, iż p ełną dojr zało śó do z apło dni eni a, c zyl i st a-
diummetafazy II osiągnęło 37 ,Ioń ooclów cielęcych
i 45,5oń krowich. Proces mejozy (stadia od diakinezy
do metafazy I) wznowiłołącznie 42,30ń oocytów cie-
lęcych i 3I,8Yo oocytów dorosĘch krów, natomiast
w stadium diktiotenu pozostało odpowiednio 5,1
i 4,5yo oocytów (tab.4).

Z wielu badań wynika, że w warunkach in vitro oocy -
ty cielęce są zdolne do dojrzewania, zapłodnienia
i wczesnych podziałów,w podobqrm stopniu j ak oocy-
ty dorosĘch krów, wykazują jednak obnizone zdol-
ności rozwoje do stadium blastocys§ (6,13,14,16).
Prawdopodobnie, cytoplazma oocytów cielęcych nie
jest w pełni ,,dojrzała" do prawidłowej embriogenezy.
Damiani i wsp,, (6)wykazali, że w porównaniu z oocy-
tami krow, w oocytach cielęcych dochodzi do pewne-
go opoźnienia migracji i redystryblcji ziaren koro-
wych, mitochondriów i innych organelli komórkowych
w trakcie dojrzewania in vitro. W niektórych oocy-
tach obserwowano obszary wolne od organelli komór-
kowych, czego nie stwierd zano w oocytach bydlęcych.
Obserwowano również opóźntone formowanie się
astrosfery plemnika i asynchroniczne powstawanie
pr ze dj ądr zy. O ni e doj rz ało ś c i cytop 1 azmaĘ cznej o o cy-
tów cielęcych świadczą również doświadczenia wy-
konane przez Salamone i wsp. (I7), którzy pobrali
chromosomy z cielęcych oocytów w stadium metafa-
zyIIi wprowadzili je pod osłonkę przejrzystąwyjąd-
ruonych ooclów krów. Natomiast chromosomy po-
brane z oocytów krów wprowadzllt do cytoplastów
uzyskanych z oocytów cielęcych oraz kontrolnie, do
pozbawionych chromosomów oocytów dorosłych
krow. Ronvój do stadium blastocysty uzyskali tylko
wtedy, gdy biorcąchromosomów byĘ cytoplasty utwo-
rzone z oocytów dojrzaĘchpłciowo krów. Niskie efek-
ty prób aktywacji partenogeneĘcznej oocytów cielę-
cych oraz klonowania somatyczne go z wykorrystaniem
cytoplastów cielęcych równiez świadczą o niedojrza-
łości cytoplazmy oocytów cielęcych.

Wnioski

1. Z jajnlków 4-8-tygodniowych cieląt i krów nie
poddanych sĘmulacji hormonalnej uzyskuje się po-
przęz dysekcję jajników podobną liczbę oocytów,
z który ch około 5 0% sp ełni a kryterta przydatno ś c i do
hodowli in vitro.

2. Oocyty cieląt i krów wykanĄąpodobne zdol-
ności do dojrzewania in vitro. Jednak oocyĘ cielęce
charakteryn|ą się mniejszą średnicą w porównaniu
z oocytamt dorosĘch krów co sugeruje, ze oocyĘ te
mogą posiadać obnizone zdolności do embri ogenezy.
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Oceniono przydatność testu PCR do wykrywania zarńeniaToxoplasma gondii
u kóz rasy berberyjskiej zarażonych doświadczalnie per os dawką 10a lub 105

oocyst pasoż}ta Niezarażone kozy przeblłvające w oddzielnym pomieszczeniu
tworzyły grupę kontrolną. W badaniach wykorzystano krew pobraną po 6, 20,

1l4, 162 i 450 godz. po zarńenlll, bioptaty węzłów chłonnych pobrane po 66,

282 godz. i 45 dniach po zarażenll, tkanki płodu w wieku 4 miesięcy poronio-

nego po 3 dniach po zarażenil i bioptaty pochodzące od kozy padłej w trakcie

badań Rozpoznanie toksoplazmozy jest możliwe po częściowej ekstrakcji DNA
z bioptatu węzłów chłonnych i bezpośrednim badaniu testem PCR tku*r or"T.


