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Iniekcja plemnika do cytoplazmy oocytu (ICSI) jest jedną z metod wspomaganego rozrodu,
która znalazła zastosowanie w pozaustrojowej produkcji zarodków u zwierząt oraz leczeniu
niepłodności u ludzi. Metoda ICSI umożliwia eliminację zjawiska polispermii, wykorzystanie
plemników jako wektorów egzogennego DNA w celu uzyskania zwierząt transgenicznych, wspomaga tworzenie programów zachowania bioróżnorodności oraz poznanie mechanizmów zachodzących w trakcie zapłodnienia i wczesnego rozwoju zarodkowego. Zapłodnieniu metodą ICSI
poddaje się oocyty dojrzałe in vitro, in vivo i kriokonserwowane oraz nasienie ejakulowane bądź
najądrzowe, świeże lub konserwowane. Iniekcję plemnika przeprowadza się w mikroskopie odwróconym z dołączonym mikromanipulatorem wyposażonym w pipetę podtrzymującą oraz iniekcyjną. Po wykonaniu iniekcji oocyty poddaje się sztucznej aktywacji i przeznacza do hodowli
in vitro. Uzyskane zarodki poddaje się ocenie jakości. Pomimo potencjalnych możliwości związanych z ICSI wciąż istnieją problemy, które ograniczają wdrożenie tej metody zapłodnienia
do pozaustrojowej produkcji zarodków na skalę komercyjną. Czynnikami mogącymi wpływać
na efektywność ICSI są: jakość oocytów i plemników oraz ich przygotowanie do zapłodnienia,
uszkodzenia oocytu powstałe w trakcie iniekcji, toksyczność związków wykorzystywanych do
spowolnienia ruchu plemników i aktywacja oocytów po iniekcji. W wyniku zapłodnienia metodą ICSI liczba uzyskanych zarodków jest niska, a ich jakość często jest obniżona. Niezbędne są
zatem dalsze badania optymalizujące nie tylko samą technikę zapłodnienia, ale również poszczególne jej etapy, tj. dojrzewanie in vitro oocytów oraz przygotowanie plemników.
SŁOWA KLUCZOWE: ICSI / świnia / oocyt / plemnik

Zapłodnienie in vitro jest jednym z etapów kompleksowej pozaustrojowej produkcji
zarodków, który obejmuje pozyskanie i przygotowanie nasienia (kapacytację), przygotowanie oocytów oraz wspólną inkubację gamet.
*Praca sfinansowana z zadania statutowego IZ PIB nr 02-007.1 (2015).
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U świń w przypadku zapłodnienia in vitro metodą standardową ponad 50% oocytów
może być zapłodnionych polispermicznie, co znacznie obniża efektywność zapłodnienia
[31, 67]. Dlatego poszukuje się metod, które ograniczą lub wyeliminują zjawisko polispermii u tego gatunku.
Rozwiązaniem problemu zapłodnienia polispermicznego u świń może być zastosowanie jednej z technik zapłodnienia, która polega na wprowadzeniu do cytoplazmy (ICSI – z
ang. Intra Cytoplasmic Sperm Injection) lub pod osłonkę przejrzystą dojrzałego oocytu
(SUZI – z ang. Subzonal Sperm Injection) tylko jednego plemnika.
Po raz pierwszy próbę zapłodnienia przez wprowadzenie plemnika do oocytu jeżowca
przeprowadził Hiramoto w 1962 roku [cyt. za 36, 68]. Kolejnym eksperymentem było zapłodnienie oocytu płaza, które wykonał Brun w 1974 roku [cyt. za 36]. U ssaków technikę tę
pierwsi zastosowali Uehara i Yanagimachi w 1976 roku [64]. W kolejnych latach uzyskano
pierwsze potomstwo u bydła [20], później u myszy [1, 33], owiec [6], koni [9], małp [21],
kotów [19], królików [45], szczurów [22], chomików [69] oraz kóz [66]. Od lat 90. ubiegłego stulecia technika ICSI jest wykorzystywana w zapłodnieniu in vitro u ludzi [58].
U świń po raz pierwszy zapłodnienie techniką ICSI przeprowadzili Catt i Rhodes w
1995 roku [5], ale dopiero późniejsze doświadczenia przeprowadzone przez Kolbe i Holtz
[36, 37] oraz Martina [49] pozwoliły uzyskać na tej drodze żywe potomstwo.
Główną zaletą zapłodnienia metodą ICSI jest możliwość wykorzystania do zapłodnienia nasienia o obniżonej koncentracji lub ruchliwości plemników, nasienia seksowanego,
kriokonserwowanego czy też pobranego post mortem [36, 46, 47, 51, 60, 65]. U świń metodę ICSI wykorzystywano głównie w celu eliminacji polispermii, która – jak wcześniej
wspomniano – obniża efektywność prawidłowego zapłodnienia in vitro [14, 16, 28, 34,
46, 57, 62, 65].
Zapłodnienie metodą ICSI stwarza też możliwości wykorzystania plemników jako
wektorów egzogennego DNA dla uzyskania zwierząt transgenicznych (Sperm-Mediated
Gene Transfer – ICSI-SMGT) [4, 10, 11, 39, 40, 41, 59, 74]. Może być także pomocne w
programach zachowania bioróżnorodności, jak też ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem [43, 44, 47, 57]. Trzeba też podkreślić, że doświadczenia z wykorzystaniem
metody ICSI przyczyniły się do poznania fundamentalnych mechanizmów zachodzących
w trakcie zapłodnienia i wczesnego rozwoju zarodkowego [8, 44, 46, 57, 71].
Do zapłodnienia metodą ICSI u świń wykorzystuje się nasienie ejakulowane [3, 14, 15,
24, 28, 43, 61] lub najądrzowe [36, 55, 60, 72]. Nasienie wykorzystuje się bezpośrednio
po pobraniu i wstępnym rozrzedzeniu (nasienie świeże) [37], jak też po konserwacji w
stanie płynnym [32, 49] lub zamrożonym [15, 16, 25, 34, 44], ewentualnie po liofilizacji
[26, 38, 51, 56]. Metoda ICSI umożliwia również wykorzystanie plemników pozyskanych
z gonad niedojrzałych płciowo knurków przeszczepionych zwierzętom innego gatunku,
np. myszom [54].
Plemniki knura przeznaczone do zapłodnienia techniką ICSI wymagają odpowiedniego przygotowania. Plemniki świeże i konserwowane w stanie płynnym przemywa się
2-3-krotnie w celu usunięcia pozostałości rozrzedzalnika [15, 16, 32]. Plemniki kriokonserwowane rozmraża się w łaźni wodnej, a liofilizowane rozpuszcza się w dejonizowanej
wodzie destylowanej. Następnie plemniki poddawane są wirowaniu w gradiencie Percollu
(45%/90%) [16] lub inkubacji w 39°C przez 30 minut (technika swim-up), w celu pozy-
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skania frakcji żywej [25, 34] i zawiesza się w roztworze PBS-BSA (bovine serum albumin) [51] lub w medium z dodatkiem PVP (polyvinylpyrrolidone) w celu spowolnienia ich
ruchu [38]. Tak przygotowane plemniki inkubuje się w temperaturze 38°C nie dłużej niż
1-2 godziny do momentu wykonania iniekcji. Równolegle wykonuje się ocenę żywotności
plemników. W tym celu próbkę nasienia inkubuje się z barwnikami fluorescencyjnymi, np.
SYBR-14 i PI (propidium iodide) dla stwierdzenia plemników żywych i martwych [44]
lub z barwnikami FITC-PNA (fluorescein isothiocyanate-peanut agglutinin) i PI pozwalającymi na ocenę plemników z nienaruszonym lub uszkodzonym akrosomem [16].
Oocyty świni przeznaczone do zapłodnienia in vitro metodą ICSI pozyskuje się od loch
lub loszek poubojowo [25, 32, 34, 46, 62]. Niedojrzałe oocyty poddaje się dojrzewaniu
in vitro w medium o zdefiniowanym składzie, w temperaturze 39°C, 5% stężeniu CO2
w atmosferze i maksymalnej wilgotności. Hodowlę oocytów prowadzi się dwuetapowo,
przez 42 do 50 godzin [8, 16, 38, 42, 44, 52, 61, 72]. Dojrzałe oocyty oczyszcza się z komórek wzgórka jajonośnego za pomocą enzymu hialuronidazy, a następnie ocenia wygląd
cytoplazmy oraz obecność I ciałka kierunkowego [46, 49, 61, 62]. Dodatkowym kryterium
oceny efektywności dojrzewania jest ocena stadium oocytu. W tym celu oocyty utrwala
się, a następnie barwi orceiną [24, 34, 35] lub barwnikiem Hoechst 33342 [15].
Zapłodnieniu metodą ICSI można poddawać również oocyty dojrzałe in vivo [36, 49,
60] lub kriokonserwowane [12, 48, 61]. Jak dotychczas próby zapłodnienia in vitro zarówno metodą standardową, jak i ICSI kriokonserwowanych oocytów świni nie doprowadziły
do uzyskania potomstwa. Dokonano tego natomiast stosując witryfikowane oocyty przeniesione do inseminowanych biorczyń i zapłodnienie w warunkach in vivo [13].
Ostatnim etapem zapłodnienia metodą ICSI jest wykonanie iniekcji plemnika. Dokonuje się tego w mikroskopie odwróconym z dołączonymi mikromanipulatorami. W tym celu
na podgrzanym do temperatury 38,5°C stoliku mikroskopu umieszcza się szalkę Petriego
z pojedynczą kroplą mieszaniny rozrzedzonego nasienia i roztworu PBS-PVP oraz jedną
kroplę medium, np. NCSU-23, TLH-PVA lub PBS z dodatkiem 10% FCS, do której wprowadza się 10-18 oczyszczonych oocytów przeznaczonych do mikroiniekcji [7, 24, 25, 34].
Innym wariantem jest „postawienie” pojedynczych kropli, do których oocyty wprowadza
się pojedynczo albo parami (10-16) [14, 16, 48, 49, 60]. Krople przykrywa się ogrzanym
olejem mineralnym. Następnie przeprowadza się iniekcję plemnika do oocytu za pomocą szklanej pipety iniekcyjnej przygotowanej w warunkach laboratoryjnych [38, 71] lub
dostępnej komercyjnie [49, 60]. Za pomocą drugiej pipety podtrzymującej unieruchamia
się oocyt tak, aby I ciałko kierunkowe znajdowało się w pozycji godziny 12. lub 6. Takie
ułożenie oocytu pozwala na przeprowadzenie iniekcji bez uszkodzenia jego wrzeciona
kariokinetycznego [28, 36, 48]. Po wyszukaniu plemnika o prawidłowej budowie morfologicznej, końcem pipety iniekcyjnej unieruchamia się go poprzez złamanie wstawki lub
witki i wraz z niewielką ilością medium aspiruje od strony witki lub główki do wnętrza
pipety [15, 16, 36, 44, 46, 49]. Następnie igłą iniekcyjną w sposób manualny lub poprzez
pulsacyjne nakłuwanie (piezo) przebija się otoczkę przejrzystą oocytu w pozycji godziny
3., aspiruje do wnętrza niewielką ilość cytoplazmy oocytu i uwalnia do wnętrza oocytu
zawartość pipety iniekcyjnej (plemnik wraz z pobraną cytoplazmą oraz niewielką objętością medium) [3, 28, 32, 36, 53, 55, 60, 62]. Natychmiast po iniekcji, delikatnie usuwa się
pipetę iniekcyjną i uwalnia oocyt z pipety podtrzymującej. Ma to na celu zminimalizowa-
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nie ciśnienia wewnątrzkomórkowego wywieranego na oocyt [32, 72]. Do oocytu można
wprowadzić plemnik ruchliwy [24, 32, 34, 35, 46, 62], martwy lub z uszkodzonym aparatem ruchowym [16] lub też wyizolowaną główkę plemnika [32, 38, 44, 55], spermatydę
[42] czy też ekstrakt z plemników [50].
Po wykonaniu iniekcji oocyty wraz z wprowadzonym plemnikiem poddawane są aktywacji w komorze elektrycznej [7, 43, 55] lub inkubowane w medium z jonami wapnia
[8, 60] albo przenoszone bezpośrednio do medium do hodowli [15, 34, 49, 70]. Aktywacji
można dokonać również przed iniekcją lub w jej trakcie, wprowadzając do oocytu wraz z
plemnikiem niewielką ilość roztworu jonów wapnia [60].
Hodowlę in vitro potencjalnych zygot świni uzyskanych w wyniku zapłodnienia metodą ICSI prowadzi się najczęściej w medium NCSU-23 [8, 25, 60, 63, 71, 73]. Zarodki
hoduje się do stadium blastocysty, w kroplach medium pod olejem mineralnym lub w
naczynkach 4-oczkowych typu Nunc, w temperaturze 39°C, 5% stężeniu CO2 w powietrzu i maksymalnej wilgotności. W trakcie prowadzonej hodowli in vitro co 24 godziny
ocenia się tempo rozwoju i stan morfologiczny zarodków. Uzyskane blastocysty poddaje
się ocenie. Najczęściej ocenia się stopień fragmentacji DNA komórek zarodka, np. metodą
TUNEL [46, 48], liczbę wszystkich jąder komórkowych zarodka, np. barwieniem DAPI,
Hoechst 33342 lub Giemsą [12, 14, 15, 34, 35, 46, 48], a także analizę chromosomów [7,
32, 42, 68, 72].
Ostateczną weryfikacją jakości zarodków świni uzyskanych po zapłodnieniu in vitro
jest ich zdolność do pełnego rozwoju in vivo, tj. po przeniesieniu do synchronizowanych
biorczyń. Wówczas ocena obejmuje odsetek loch prośnych oraz liczbę urodzonych prosiąt
żywych i martwych w stosunku do przeniesionych zarodków [17, 28, 37, 39, 49, 55, 60,
70, 72].
Potencjalne możliwości ICSI u świń są, jak dotychczas, wykorzystywane w niewielkim
stopniu. Wciąż istnieją problemy, które ograniczają wdrożenie tej techniki zapłodnienia
do pozaustrojowej produkcji zarodków na skalę komercyjną [16]. Czynnikami mogącymi
wpływać na efektywność tej metody zapłodnienia są: jakość oocytów przeznaczonych do
dojrzewania i zapłodnienia [73], jakość plemników i ich przygotowanie [3, 14, 16, 28, 38,
44, 51, 71, 72], uszkodzenia oocytu powstałe w trakcie zabiegu iniekcji [30], toksyczność
związków wykorzystywanych do spowolnienia ruchu plemników [34] oraz aktywacja
oocytów po iniekcji [8, 14, 15, 30, 43, 44, 50, 52, 72].
Podstawowym źródłem oocytów przeznaczanych do hodowli in vitro i następnie do
zapłodnienia in vitro metodą standardową, jak i ICSI, są jajniki pozyskiwane od zwierząt
rzeźnych. Są to przede wszystkim osobniki niedojrzałe płciowo, u których na jajnikach nie
obserwuje się owulacji i ciałek żółtych. Przypuszcza się, że oocyty pochodzące od takich
zwierząt posiadają niższe kompetencje rozwojowe, co obniża efektywność ich dojrzewania, zapłodnienia i rozwoju zarodkowego w warunkach pozaustrojowych [73].
Jedną z przyczyn niskiej efektywności metody ICSI są zaburzenia w dekondensacji
chromatyny jądrowej plemnika oraz nieprawidłowości w tworzeniu się męskiego przedjądrza [14, 34, 43, 57, 60]. Plemniki wykorzystywane do iniekcji oocytów wymagają odpowiedniego przygotowania. W warunkach pozaustrojowych przeprowadza się ich kapacytację, by w ten sposób uzyskały zdolność do zapłodnienia oocytu. Plemnik wprowadzany
do oocytu podczas iniekcji metodą ICSI nie przechodzi reakcji akrosomowej, zachowując
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pewne elementy, takie jak enzymy hydrolityczne oraz w niewielkim stopniu naruszoną
błonę komórkową i otoczkę okołojądrową, które w warunkach fizjologicznych, a także
podczas zapłodnienia metodą standardową są usuwane podczas penetracji osłonki przejrzystej oocytu. Obecność tych elementów może być jedną z przyczyn braku dekondensacji
jądrowego DNA plemnika i niskiego odsetka tworzenia się męskiego przedjąrza [14, 28].
Dlatego przed wprowadzeniem plemnika do oocytu przeprowadza się zabiegi, które prowadzą do częściowego uszkodzenia błony cytoplazmatycznej. Może to być na przykład
mrożenie bez dodatku substancji osłaniających [27], dodatek progesteronu – czynnika mogącego wyzwalać reakcję akrosomową [27] lub związków chemicznych rozpuszczających
błony komórkowe, np. Triton X-100 [14, 44], rozrywających wiązania dwusiarczkowe,
np. ditiotreitol (DTT) [7, 70], glutation (GSH) [7] lub mechaniczne uszkodzenie błony komórkowej plemnika [71]. Do częściowego naruszenia błony cytoplazmatycznej plemnika
można doprowadzić, poddając plemniki działaniu temperatury lub ultradźwięków. Dlatego
też do iniekcji wykorzystywano m.in. plemniki pochodzące z nasienia liofilizowanego [26,
38, 51], poddanego sonikacji [38] lub przechowywanego przez dłuższy czas w temperaturze 4-24°C [3].
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że sposób przygotowania plemników do
ICSI ma wpływ na wyniki zapłodnienia i rozwój zarodkowy [16]. Plemniki mrożone lub
liofilizowane mogą wykazywać uszkodzenia chromatyny jądrowej i centrioli, co skutkuje
nieprawidłową jej dekondensacją oraz brakiem możliwości przekształcenia się w męskie
przedjądrze [16, 51]. W tym przypadku poszukuje się czynników chemicznych, które mogłyby stabilizować i chronić DNA plemnika przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie
mrożenia lub liofilizacji [26, 51]. Natomiast stosowanie związków chemicznych, takich
jak Triton X-100 lub DTT oraz uszkodzenia oocytu powstałe w trakcie zabiegu iniekcji,
który nie jest zjawiskiem fizjologicznym, mogą wpływać szkodliwie na dalszy rozwój
oocytów po ICSI i obniżać efektywność zapłodnienia [30]. Nie można pominąć również
wpływu niektórych używanych związków chemicznych, np. PVP, które po wprowadzeniu
do cytoplazmy oocytu mogą oddziaływać szkodliwie [34].
W przypadku świń początkowo nie stosowano aktywacji oocytów [37, 49, 68, 70],
ale późniejsze badania [8, 39] wykazały jej korzystny wpływ przejawiający się poprawą
efektywności zapłodnienia metodą ICSI. Ponadto wykazano, że zastosowanie aktywacji w
polu elektrycznym w połączeniu z wysoką koncentracją jonów wapnia zwiększa odsetek
oocytów świni dzielących się partenogenetycznie [60]. Natomiast u myszy [33, 59], chomików [23] i królików [29] po zapłodnieniu metodą ICSI dodatkowa aktywacja oocytu nie
jest wymagana [43, 52].
Z drugiej strony, skutki nieprawidłowej dekondensacji chromatyny jądrowej plemnika
i opóźnienia w formowaniu się męskiego przedjądrza, o którym wspomniano już wcześniej, są powodem obniżenia potencjału rozwojowego zarodków [34, 46]. Przejawia się to
spowolnieniem ich tempa rozwoju, spadkiem liczby uzyskanych blastocyst [57] oraz ich
obniżoną jakością [14, 46, 51, 57, 63].
Warto podkreślić, że niektórzy autorzy, jak Yong i wsp. [71] oraz Li i wsp. [46], w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego metodą ICSI uzyskali niższy odsetek blastocyst (odpowiednio od 2 do 20%) w porównaniu z odsetkiem uzyskanych zarodków w tym stadium po
zapłodnieniu metodą standardową (odpowiednio od 27 do 35%). Natomiast w badaniach
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Mandryk [48] oraz Wu i wsp. [68] wyższą liczbę blastocyst uzyskano po zapłodnieniu
metodą ICSI w porównaniu z metodą standardową (odpowiednio 36 i 30 oraz 12 i 8 blastocyst). W zarodkach świni uzyskanych w wyniku zapłodnienia metodą ICSI obserwowano
wolniejsze tempo rozwoju w porównaniu z zarodkami uzyskanymi po zapłodnieniu metodą standardową [46, 57]. Natomiast w blastocystach uzyskanych po zapłodnieniu zarówno
jedną, jak i drugą metodą nie stwierdzono istotnych różnic w liczbie komórek apoptotycznych [46, 48]. Z drugiej strony, obserwowano niższą liczbę komórek w blastocystach
uzyskanych w wyniku zapłodnienia metodą ICSI w porównaniu z uzyskanymi po zapłodnieniu metodą standardową [46, 48, 57]. Przeciwnie, badania Wu i wsp. [68], Yong i wsp.
[71] oraz Yoo i wsp. [72] nie wykazały istotnych różnic w liczbie komórek w blastocystach
uzyskanych po zapłodnieniu zarówno metodą standardową, jak i ICSI.
Uważa się, że zapłodnienie pozaustrojowe niezależnie od stosowanej techniki może
istotnie wpływać na transkryptom zarodka w okresie przedimplantacyjnym, szczególnie na geny odpowiedzialne za podstawowe funkcje komórki i jej metabolizm [2, 18].
Przykładem mogą być zarodki bydlęce uzyskane w wyniku zapłodnienia metodą ICSI, w
których obserwowano wysoki poziom ekspresji genu białka Bax (białko o działaniu proapoptotycznym), ale nie było to skorelowane z liczbą komórek apoptotycznych w zarodku.
Natomiast zarodki świni uzyskane w wyniku zapłodnienia metodą ICSI charakteryzowały
się niższym poziomem ekspresji genów proapoptotycznych, a poziom ekspresji genów
przeciwdziałających apoptozie był wyższy w porównaniu z zarodkami po zapłodnieniu
metodą standardową [46].
Podsumowując, iniekcja plemnika do cytoplazmy oocytu jest jedną z metod wspomaganego rozrodu, która może stanowić alternatywę dla standardowego zapłodnienia in vitro u świń. Znajduje głównie zastosowanie w pozaustrojowej produkcji zarodków, np. do
celów hodowlanych, dzięki możliwości wykorzystania nasienia seksowanego. Dodatkowymi korzyściami związanymi z tą metodą zapłodnienia pozaustrojowego jest wykorzystanie plemników jako wektorów przy tworzeniu zwierząt transgenicznych oraz programów ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Trzeba też zaznaczyć, że w wyniku
zapłodnienia metodą ICSI liczba uzyskanych zarodków jest niska, a ich jakość jest często
obniżona. Konieczne są więc dalsze badania nie tylko optymalizujące samą technikę zapłodnienia, ale również poszczególne jej etapy, takie jak: dojrzewanie in vitro oocytów,
przygotowanie nasienia oraz hodowla in vitro uzyskanych zarodków.
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Intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) as an alternative
to standard in vitro fertilization in pigs
Summary

Injection of sperm into the oocyte cytoplasm (ICSI) is a method of assisted reproduction that
has been used for in vitro production of embryos in animals and treatment of infertility in humans.
ICSI makes it possible to eliminate polyspermy and to use sperm as vectors of exogenous DNA to
obtain transgenic animals. It aids in the creation of biodiversity conservation programmes and in
understanding mechanisms taking place during fertilization and early embryonic development.
Fertilization by ICSI is performed using IVM, in vivo and cryopreserved oocytes and ejaculated or
epididymal semen, fresh or preserved. Sperm injection is carried out using an inverted microscope
equipped with a micromanipulator attached to the holding and injection pipettes. After injection, the
oocytes are artificially activated and cultured in vitro. The embryos obtained are evaluated. Despite the
potential of ICSI, there are still problems limiting its implementation for in vitro production of embryos
on a commercial scale. Factors that may influence the efficiency of ICSI are oocyte and sperm quality
and their preparation for fertilization, damage to the oocyte during injection, toxicity of compounds
used to slow the sperm, and oocyte activation after injection. The number of embryos obtained as
a result of ICSI fertilization is low and their quality is often reduced. Further studies are needed to
optimize not only the fertilization technique, but also its individual stages, i.e. in vitro maturation of
oocytes and sperm preparation.
KEY WORDS: ICSI / pig / oocyte / sperm
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