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Achievements in biotechnology of animal reproduction over the past
20 years – case studies
Summary
Animal reproduction biotechnology is an area of fast development with
possibilities of practical applications not only in breeding, but in pharmacy and
biomedicine as well. Its growth has been achieved thanks to the results of last
decades of the previous century in embryology, endocrinology, and molecular
biology. The paper contains very brief description of the achievements of NRIAP
Department of Animal Reproduction Biotechnology during the last 20 years in
mammalian sex regulation, cryobiology of gametes and embryos, in vitro production of embryos, cloning and animal transgenesis.
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Ostatnie dwudziestolecie to czas wa¿nych osi¹gniêæ nauk
biologicznych, jakie pojawi³y siê g³ównie za spraw¹ biologii molekularnej, embriologii, a tak¿e in¿ynierii genetycznej. Doskonalono równoczeœnie techniki oraz sprzêt na potrzeby laboratoryjne. W rezultacie otwar³y siê nowe mo¿liwoœci rozwoju biotechnologii rozrodu zwierz¹t nios¹ce ze sob¹ bardzo du¿y potencja³
aplikacyjny. Jest on jednak w chwili obecnej wykorzystywany
w niewielkim stopniu, chocia¿ niektóre z metod mog¹ ju¿ mieæ
praktyczne zastosowanie.
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Nale¿y tutaj zaznaczyæ, ¿e wspomniane mo¿liwoœci aplikacyjne biotechnologii
rozrodu wykraczaj¹ daleko poza zainteresowania samej hodowli i produkcji zwierzêcej, a dotycz¹ równie¿ farmacji i biomedycyny.
W artykule przedstawiono – na przyk³adzie rozwijanych w Instytucie Zootechniki PIB badañ z zakresu biotechnologii zwierz¹t – g³ówne dokonania w tej dziedzinie na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.

2. Badania z zakresu embriologii eksperymentalnej i aplikacyjnej oraz
regulacji p³ci ssaków
Pod koniec lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku nast¹pi³ burzliwy rozwój i doskonalenie metod d³ugotrwa³ej konserwacji oocytów i zarodków ssaków, a tak¿e
metod zap³odnienia pozaustrojowego, co wi¹za³o siê z wykorzystaniem tych technologii w praktyce przenoszenia zarodków. Wspomniane metody wi¹za³y siê z coraz g³êbszym poznawaniem embriologii, a tak¿e metod synchronizacji i superowulacji samic zwierz¹t gospodarskich, zw³aszcza byd³a.
Nad zagadnieniami tymi pracowa³o bardzo wiele oœrodków na œwiecie, wœród
nich tak¿e ówczesny Zak³ad Fizjologii Rozrodu Zwierz¹t IZ, który ju¿ w roku 1976
móg³ siê poszczyciæ pierwszymi w Polsce i jednymi z nielicznych na œwiecie jagniêtami (1), a w roku 1977 pierwszymi w Polsce cielêtami urodzonymi po transplantacji
mro¿onych zarodków (2). W roku 1988 opracowano efektywn¹ metodê kriokonserwacji zarodków króliczych poprzez ich witryfikacjê (3). By³y to pierwsze w œwiecie
zwierzêta urodzone po przeniesieniu zarodków kriokonserwowanych przy u¿yciu
tej metody. Rok póŸniej urodzi³y siê pierwsze w œwiecie jagniêta po przeniesieniu
witryfikowanych zarodków (4). W 1994 r. uzyskaliœmy pierwsze w kraju cielê po
przeniesieniu witryfikowanych zarodków (5), a w roku 2003 uda³o siê uzyskaæ prosiêta po transplantacji witryfikowanych zarodków (6), co zwa¿ywszy na du¿e trudnoœci kriokonserwacji zarodków œwini jest miar¹ postêpu w badaniach, jaki nast¹pi³
na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.
Badania z zakresu pozaustrojowego uzyskiwania zarodków zosta³y przez nas zapocz¹tkowane w latach osiemdziesi¹tych i zaowocowa³y urodzeniem siê pierwszego w kraju cielêcia po transplantacji zarodka wyprodukowanego w wyniku u¿ycia
kompleksowej metody, a zatem oocytu dojrzewaj¹cego in vitro zap³odnionego równie¿ in vitro i hodowli uzyskanych zygot do stadium blastocysty (7). W latach 90.
ubieg³ego wieku oraz w ostatnich latach prace dotycz¹ce pozustrojowego uzyskiwania zarodków by³y szeroko prowadzone g³ównie u byd³a i dotyczy³y takich aspektów technologii, jak warunki dojrzewania oocytów, kapacytacji plemników u¿ywanych do zap³odnienia in vitro, uwarunkowañ samego procesu zap³odnienia oraz hodowli in vitro uzyskiwanych in vitro zygot. Na uwagê zas³uguje te¿ rozwój metody
uzyskiwania oocytów u byd³a pod kontrol¹ USG, czego rezultatem by³o m.in. urodzenie siê ciel¹t po zastosowaniu tej technologii (8). W ostatnich latach prace do48
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tycz¹ce pozaustrojowego zap³odnienia poszerzono o kozy uzyskuj¹c na tej drodze
pierwsze koŸlêta (9). Badania przeprowadzone w ostatnich latach dotycz¹ce szeroko rozumianej problematyki pozaustrojowego uzyskiwania zarodków poszerzono
o hodowlê przedantralnych i wczesnoantralnych pêcherzyków jajnikowych u byd³a
oraz badañ ekspresji genów we wczesnych zarodkach tego gatunku (10).
Dziêki rozwojowi techniki cytometrycznej obecnie sta³a siê mo¿liwa w Polsce regulacja p³ci zwierz¹t. W wyniku szeroko zakrojonych badañ w roku 2003 uzyskano
w Instytucie Zootechniki pierwsze cielê urodzone po inseminacji nasieniem seksowanym, czyli nasieniem, w którym przy u¿yciu cytometrii przep³ywowej plemniki
nasienia rozdzielano na frakcjê zawieraj¹c¹ plemniki „mêskie” oraz frakcjê zawieraj¹c¹ plemniki „¿eñskie” (11).
Na uwagê zas³uguje te¿ rozwój metod seksowania zarodków ssaków (12). Metoda ta by³a przez nas rozwijana i zweryfikowana praktycznie, w wyniku czego potwierdzono mo¿liwoœæ regulacji p³ci ssaków jest ona jednak du¿o mniej atrakcyjna
dla praktyki ni¿ seksowanie nasienia.

3. Badania z zakresu in¿ynierii genetycznej
3.1. Klonowanie zarodkowe i somatyczne
Opanowanie w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku metod zap³odnienia in
vitro, a tak¿e metod superowulacji i niechirurgicznego uzyskiwania zarodków da³o
impuls do badañ nad klonowaniem zarodkowym ssaków w odniesieniu do zwierz¹t
gospodarskich staj¹c siê metod¹ uzyskiwania identycznych osobników na drodze
biskecji. Ich rezultatem by³o uzyskanie pierwszych w Polsce „sztucznych” bliŸni¹t
u owiec (13) i byd³a (14). W póŸniejszym okresie opracowaliœmy oryginaln¹ metodê
bisekcji zarodków ograniczaj¹c¹ straty komórkowe podczas tego procesu (15).
Prze³om, jaki nast¹pi³ w klonowaniu somatycznym za spraw¹ narodzin owcy Dolly, wyzwoli³ oprócz dyskusji natury etycznej du¿e zainteresowanie metod¹ poszukiwania bardziej efektywnych technologii klonowania somatycznego. W tym zakresie
opracowaliœmy now¹ oryginaln¹ metodê klonowania królika (16). Opracowana
przez nas metoda klonowania jest bardziej efektywna od dotychczas stosowanych
– i jak s¹dzimy z biotechnologicznego punktu widzenia – mo¿e to byæ metoda
bardziej bezpieczna.
W wyniku prowadzonych przez nas prac z zastosowaniem „klasycznej” metody
klonowania somatycznego uzyskaliœmy klonalne koŸlêta.
Technologicznym czynnikiem limituj¹cym praktyczne zastosowanie klonowania
somatycznego ssaków jest niska efektywnoœæ metody mierzona zarówno odsetkiem
rodz¹cych siê zwierz¹t klonalnych jak równie¿ prawid³owym ich rozwojem. Zwiêkszenie naszej wiedzy dotycz¹cej poszczególnych etapów technologii klonowania
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somatycznego powinno w perspektywie kilku czy kilkunastu lat tê sytuacjê zmieniæ.
Zespó³ nasz w³¹cza siê do tych badañ przyczyniaj¹c siê do rozwoju metody (17).
Mo¿liwoœci aplikacyjne klonowania somatycznego ssaków bêd¹ uwarunkowane nie tylko rozwojem samej technologii, ale tak¿e przyzwoleniem spo³ecznym
i wynikaj¹cymi z tego regulacjami prawnymi. Podobnie jak w odniesieniu do transgenezy zwierz¹t u¿ytkowych równie¿ w odniesieniu do klonowania somatycznego
ssaków opinia spo³eczna jest o wiele bardziej przychylna, gdy mamy do czynienia
z jej zastosowaniem do realizacji celów zwi¹zanych z farmacj¹ i medycyn¹ ni¿ jej
wykorzystaniem do produkcji ¿ywnoœci. Z tych te¿ m.in. powodów nasze obecne
ukierunkowanie badañ na cele zwi¹zane z farmacj¹ i medycyn¹, takie jak stosowanie klonowania somatycznego do uzyskiwania transgenicznych œwiñ na potrzeby
ksenotransplantacji. Zaowocowa³y one jak dotychczas uzyskaniem 10 ciê¿arnych
œwiñ (18).

3.2. Transgeneza zwierz¹t
Pierwsze prace nad transgenez¹ zwierz¹t rozpoczêto w Instytucie Zootechniki
w roku 1988, a w roku 1994 uzyskano pierwsze w Polsce transgeniczne króliki (19)
oraz œwinie (20,21). Celem tych badañ by³a poprawa cech u¿ytkowych. Wraz z rozwojem transgenezy coraz wyraŸniej zaczê³y siê krystalizowaæ kierunki i mo¿liwoœci
jej wykorzystania. Oprócz wspomnianego ju¿ celu, jakim by³a poprawa cech u¿ytkowych zwierz¹t, a zatem zmiana sk³adu miêsa czy mleka, powstawa³y nowe kierunki
transgenezy zwierz¹t maj¹ce na celu ich wykorzystanie jako modelu w badaniach
dotycz¹cych funkcji i regulacji genów u cz³owieka oraz wykorzystania transgenicznych zwierz¹t jako Ÿród³a biofarmaceutyków, m.in. w postaci rekombinowanych
bia³ek czy organów do ksenotransplantacji. Ten ostatni kierunek by³ przez nas rozwijany jako g³ówny w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia.
W ramach jednego z tych programów w roku 2001 uzyskaliœmy we wspó³pracy
z grup¹ prof. R. S³omskiego z Instytutu Genetyki Cz³owieka PAN i Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu transgeniczne króliki posiadaj¹ce wbudowany gen ludzkiego hormonu wzrostu. Badania ekspresji transgenu wykaza³y obecnoœæ ludzkiego
hormonu wzrostu w mleku królic (22-24).
W innych naszych badaniach prowadzonych we wspó³pracy z prof. R. S³omskim
wykorzystujemy transgenezê do uzyskania œwini z wbudowanymi do jej genomu genami odpowiedzialnymi za modyfikacje bariery immunologicznej cz³owiek-œwinia.
Badania te prowadziliœmy w ramach interdyscyplinarnego projektu zamawianego,
którego rezultatem w pierwszym etapie by³o urodzenie siê w 2003 r. transgenicznych œwiñ posiadaj¹cych zintegrowany gen odpowiedzialny za modyfikacjê bariery
immunologicznej cz³owiek-œwinia. Drugi etap obecnie realizowanego projektu ma
na celu wyhodowanie œwiñ z tzw. „wielopiêtrow¹” transgenez¹ wolnych od retrowirusów, których organy bêd¹ mog³y byæ wykorzystane w badaniach przedklinicznych
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z udzia³em naczelnych. Z kolei badania prof. J. Jury i wsp. (25) dotyczy³y uzyskiwania
transgenicznych królików.
Przedstawione w du¿ym uproszczeniu dokonania biotechnologii rozrodu na
przestrzeni ostatnich dwudziestu lat uœwiadamiaj¹ nam, ¿e jest to dziedzina, której
mo¿liwoœci wykorzystania nie tylko w hodowli, lecz tak¿e w medycynie i farmacji s¹
rozleg³e i do koñca nie rozpoznane. Badania z tego zakresu wymagaj¹ce niezwyk³ej
zupe³nie specjalizacji z jednej strony, by zaowocowaæ konkretnym produktem,
z drugiej strony zaczynaj¹ wymuszaæ interdyscyplinarn¹ wspó³pracê miêdzy ró¿nymi instytucjami naukowymi (np. w projekcie ksenotransplantacyjnym bierze udzia³
11 zespo³ów badawczych z kilku oœrodków naukowych naszego kraju.
Problemy natury prawnej, etycznej, religijnej, jakie zaczynaj¹ siê pojawiaæ
w zwi¹zku z tymi badaniami wymagaæ bêd¹ wywa¿onych i dalekowzrocznych decyzji w postaci odpowiednich regulacji prawnych.

Literatura
1. Smor¹g Z., Wierzbowski S, Wierzchoœ E., (1978), Bull. L’Acad Pol.Sci. Vol. XXVI, no 4, 273-275.
2. Smor¹g Z., Wierzbowski S., Wierzchoœ E., Kareta W., Gajda B., (1977), Medycyna Wet., 33 (9),
552-552.
3. Smor¹g Z., Gajda B., Wieczorek B., Jura J., (1989), Theriogenology, 31 (6), 1227-1231.
4. Gajda B., Smor¹g Z., Wierzbowski S., Jura J., Wieczorek B., (1989), Zuchthygiene, 24, 97-100.
5. Smor¹g Z., Gajda B., (1994), ABC, 4 (1-2), 27-31.
6. Gajda B., Smor¹g Z., Wieczorek B., (2004), Medycyna Wet., 60, 371-373.
7. K¹tska, L., Smor¹g Z., Bak M., Wierzbowski S., (1991), Medycyna Wet., 47, 169-171.
8. Smor¹g Z., Gogol P., K¹tska L., Ja¿d¿ewski J., (1999), Medycyna Wet., 55(5), 317-320.
9. K¹tska-Ksi¹¿kiewicz L., Ryñska B., Gajda B., Smor¹g Z., (2004), Theriogenology, 62, 576-586.
10. K¹tska-Ksi¹¿kiewicz L., Alm H., (2005), Arch. Tierz. Dummerstorf, 48, 562-571.
11. Bochenek M., Smor¹g Z., (2005), Medycyna Wet., 61(1), 50-52.
12. Wayda E., P³ucienniczak G., Jura J., P³ucinniczak A., K¹tska L., Skrzyszowska M., Smor¹g Z., (1995),
Medycyna Wet., 9, 530-532.
13. Smor¹g Z., Ozil J. P., Modliñski J., Wierzchoœ E., Babusik P., Skrzyszowska M., (1985), Medycyna
Wet., 10, 627-629.
14. Skrzyszowska M., Znaniecki R., Bychawski S., Smor¹g Z., (1988), Medycyna Wet., 7, 412-414.
15. Skrzyszowska M., Smor¹g Z., K¹tska L., (1997), Theriogenology, 48, 551-557.
16. Skrzyszowska M., Smor¹g Z., S³omski R., K¹tska-Ksi¹¿kiewicz L., Kalak R., Michalak E., Wielgus K.,
Lehmann J., Lipiñski D., Szalata M., P³awski A., Samiec M., Jura J., Gajda, B., Ryñska B., Pieñkowski
M., (2006), Biol. Reprod., 74, 1114-1120.
17. Skrzyszowska M., Samiec M., S³omski R., Lipiñski D., Ma³y E., (2008). Theriogenology, 70(2), 248-259.
18. Skrzyszowska M., Samiec M., Smor¹g Z., Gajda B., Wieczorek J., S³omski R., (2007), Proceedings of
the Conference on Reproductive and Developmental Biology, Prague (Czech Republic), 34.
19. Smor¹g Z., Jura J., Kopchick J. J., Gajda B., Skrzyszowska M., Ró¿ycki M., Pasieka J., (1998), Biotechnologia, 2(41), 145-153.
20. Ró¿ycki M., Smor¹g Z., Kopchick J. J., Chen W. Y., Jura J., Pasieka J., Orzechowska B., Gajda B.,
Skrzyszowska M., (1999), Journal Applied Genetic., 40 (1), 29-37.
21. Jura J., Smor¹g Z., Gajda B., Skrzyszowska M., Kopchick J. J., Kelder B., Prieto P. A., Kareta W., Pasieka J., (2000), Roczniki Naukowe Zootechniki, 5, 246-250.

BIOTECHNOLOGIA 3 (90) 47-52 2010

51

Zdzis³aw Smor¹g

22. Lipiñski D., Jura J., Kalak R., P³awski A., Kala M., Szalata M., Jarmu¿ M., Korcz A., S³omska K., Jura J.,
Gronek P., Smor¹g Z., Pieñkowski M., S³omski R., (2003), J. Appl. Genet., 44(2), 165-174.
23. Kalak R., Lipiñski D., Wielgus K., Jarmu¿ M., Jura J., Szalata M., Michalak E., P³awski A., Kaczmarek
M., Nuc K., Korcz A., Gronek P., Smor¹g Z., Pieñkowski M., S³omski R., (2004), Ann. Anim. Sci., 4, 2,
241-252.
24. Szalata M., Lipiñski D., Kalak R., Tobo³a P., Lehmann J, Wielgus K., Jura J., Smor¹g Z., Pieñkowski
M., S³omski R., (2004), Ann. Anim. Sci., 4, 2, 351-362.
25. Jura J., Jura J., Murzyn K., Wêgrzyn P., Zarêbski A., (2005), BBA-Gene Structure and Expression,
1727, 1, 58-64.

52

PRACE PRZEGL¥DOWE

