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Innym narzędziem biotechnicz-
nym, które znalazło zastosowa-
nie w nowoczesnej hodowli by-
dła mlecznego jest transplanta-
cja zarodków (ET). Początkowo 
zarodki otrzymywano metodą 
in vivo, dopracowując procedu-
ry zwiększające ilość i jakość za-
rodków pozyskiwanych w jednym 
płukaniu. Ostatnie lata to czas in-
tensywnego rozwoju biotechnik 
stosowanych w rozrodzie bydła. 
Szczególną uwagę poświęca się 
procesowi produkcji zarodków 
in vitro, w której zapłodnienie 
komórki jajowej następuje poza 
organizmem krowy – dawczyni. 
Osiągnięcia z dziedziny embrio-
logii stworzyły podstawy lepsze-
go wykorzystania potencjału ho-
dowlanego samic przez zwiększe-
nie ich wydajności rozrodczej, co 
przekłada się na przyspieszenie 
wzrostu wartości hodowlanej po-
pulacji. Pozyskiwanie zarodków 
u bydła i ich implantacja, stano-
wią ważny element pracy ho-
dowlanej w wielu krajach Europy 
i Ameryki.

Embriotransfer 
zwiększa postęp hodowlany

Hodowca posiadając informa-
cje o wartości hodowlanej swoich 
samic w stadzie (metoda geno-
mowa), może podejmować bar-
dziej świadome decyzje selekcyj-
ne. Wybierając najlepsze z nich 
na dawczynie zarodków, zwięk-
szy liczbę potomstwa pochodzą-
cego od najlepszych sztuk, co 
wpłynie na wzrost pożądanych 
genów w stadzie w bardzo krót-
kim czasie. Użycie genomowej 
oceny wartości hodowlanej by-
dła pozwala szacować przydat-
ność przyszłego zwierzęcia dla 
hodowli, już w momencie, kiedy 
jest ono jeszcze tylko zarodkiem. 
Dzięki temu, hodowcy bydła 

i producenci mleka w krótszym 
czasie mogą realizować nowe 
cele hodowlane. 

Polska – klasyczny ET
W statystykach wykorzystania 

zarodków bydła Polska znajduje 
się na końcu europejskiej stawki. 
W 2017  r. pozyskiwano w kraju 
zarodki podczas 226. sesji. Liczba 
wypłukanych zarodków wyniosła 
1177 szt., przy średniej liczbie 
5,2 zarodków od jednej dawczy-
ni na sesję. Odpowiednio w 2018 
r. w przeprowadzono 269 zabie-
gów, w których wypłukano 1493 
zarodki (średnia 5,6 zarodka). 

Jak wynika z danych udostępnio-
nych przez AETE (Association of 
Embryo Technology in Europe) za 
2018 rok, liczba przeniesionych 
zarodków pochodzących od krów 
mlecznych w kraju wyniosła 1810, 
z czego 667 stanowiły zarodki 
świeże, a 1143 mrożone (w tym 
438 importowanych), w porówna-
niu do roku 2017, w którym trans-
ferowi poddano 1171 zarodki  
(760 świeże, 411 mrożone – 
w tym 123 z importu).

Embriotransfer – 
otrzymywanie zarodków 
metodą in vitro

Uzyskiwanie zarodków meto-
dami laboratoryjnymi składa się 
z następujących etapów:

1) pozyskanie komórek jajo-
wych metodą OPU (ovum pick 
up),

2) IVM dojrzewanie oocytów 
(in vitro maturation),

3) IVF zapłodnienie (in vitro 
fertilisation) z wykorzystaniem 
nasienia buhaja,

4) IVC hodowla zarodków do 
stadium blastocysty (in vitro  
culture).

Od tego momentu wszystkie 
zarodki, niezależnie od metody 
pozyskania, są przenoszone i de-
ponowane w drogach rodnych sa-
micy – biorczyni w ten sam, kla-
syczny sposób (sam zabieg depo-
nowania wygląda jak zwykła in-
seminacja).

Przyżyciowe pobieranie 
oocytów 

Holandia jest krajem, w którym 
ponad 30 lat temu przeprowadzo-
no pierwsze próby OPU. Od tamtej 
pory popularność metody rośnie 
lawinowo – dostępne dane świa-
towe IETS (International Embryo 

Transfer Society) za 2016 rok wy-
glądają imponująco: 1 944 394 
oocyty pozyskane, z których wy-
produkowano 627 482 zarodki 
dobrej jakości.

Warto podkreślić, że w metodzie 
OPU, niedojrzałe komórki jajowe 
pobierane są metodą nakłuwania 
wprost z jajnika dawczyni. Tak po-
zyskane oocyty muszą dojrzewać 
w laboratorium. Skutecznie można 
pozyskiwać także komórki jajowe 
od zwierząt poddanych ubojowi. 
Można w ten sposób uzyskać po-
tomstwo od bardzo cennych samic, 
które uległy wypadkom losowym.

Polska – in vitro
Polska dopiero od 2016 roku 

widnieje w statystykach pozyski-
wania zarodków metodą in vitro, 
jednakże udział ten jest w zasa-
dzie marginalny. W kraju pod-
czas 14 sesji przeprowadzonych 
w 2017 roku udało się pozyskać 
89 oocytów (średnio 6,4 szt. na 
sesję), z których udało się wypro-
dukować 34 zarodki (średnio 2,4). 
W roku 2018 (Tabela 1) przepro-
wadzono 47 sesji OPU, z których 
pozyskano 436 oocytów (średnio 

9,3 na sesję) i wyprodukowano 
190 zarodków (średnio 4,0 szt. 
na sesję). 

Jak wyglądamy na tle Europy? 
W Europie w ubiegłym roku 

liczba sesji OPU wyniosła 14 200, 
z czego wyprodukowano 36 807 
zarodki (2,6 na sesję). OPU prze-
prowadzono głównie u ras mlecz-
nych, tylko 3% sesji przeprowa-
dzono na rasach mięsnych. Aktyw-
ność wykonywania procedury OPU 
spadła w porównaniu ze szczytem, 
jaki zanotowano w 2017 r. Warto 
jednak wspomnieć, że w większo-
ści krajów nie nastąpiły znaczące 
zmiany w intensywności działań. 
Różnice w liczbach ogółem pomię-
dzy latami 2017 i 2018 spowodo-
wały dwa kraje: Holandia, zwięk-
szając aktywność OPU o 3184 se-
sji oraz Rosja, gdzie aktywność 
zmniejszyła się o 6627 sesji.

Handel zarodkami, aukcje
Największym eksporterem za-

rodków na świecie są Stany Zjed-
noczone, które w 2017 r. sprze-
dały na inne kontynenty 11 789 
embrionów ras mlecznych (IETS, 
2016). W Europie największym 
eksporterem jest Francja (1883 
zarodki; IETS 2016). Światowy ry-
nek zarodków bardzo się rozwinął, 
coraz więcej firm, zajmuje się wy-
łącznie obrotem, proponując ho-
dowcom bogatą ofertę embrionów.

Dla hodowców bydła mlecznego 
szczególnie polecane są te, które 
uzyskano z wykorzystaniem na-
sienia seksowanego, gwarantują-
ce w ponad 90% uzyskanie żeń-
skiego potomka. Zarodki uzyska-
ne w wyniku kojarzenia szczegól-
nie pożądanych par rodzicielskich 
sprzedawane są na aukcjach, gdzie 
ceny osiągają bardzo wysoki po-
ziom: od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu tysięcy euro. W drodze li-
cytacji sprzedaje się także tak 
zwany „First choice”, czyli „pierw-
szeństwo wyboru”. Jeżeli po danej 
parze rodzicielskiej urodzi się wy-
starczająca, określona w warun-
kach aukcji, liczba cieląt pożądanej 
płci (np.: pięć jałówek), to zwycięz-
ca przetargu, będzie spośród nich, 
wybierał zwierzę dla siebie jako 
pierwszy. Ceny za „First Choice”, to 
kwoty rzędu 30 000 euro wzwyż. 
Jednak dla elitarnych hodowli, to 
nie jest żadne zaskoczenie. Topo-
wa światowa genetyka kosztu-
je, ale przynosi ponadprzeciętne 
korzyści.
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Postęp hodowlany z probówki?
Używana od wielu lat w hodowli 
zwierząt inseminacja jest meto-
dą biotechniczną pozwalającą na 
lepsze wykorzystanie potencjału 
rozrodczego samców. Po udosko-
naleniu metod zamrażania i prze-
chowywania nasienia z wykorzy-
staniem ciekłego azotu, zasięg 
sztucznego unasienniania gwał-
townie się powiększył. Jest to 
obecnie podstawowe narzędzie 
służące genetycznemu dosko-
naleniu zwierząt. Szacuje się, że 
w ciągu ostatnich 30 lat, dzięki 
inseminacji nastąpił dwukrot-
ny wzrost średniej wydajności 
mlecznej.

Tabela 1. Produkcja zarodków metodą OPU-IVF w Europie w 2018 r.

Kraj Sesje Oocyty Oocyty/Sesja Zarodki Zarodki/Sesja

Holandia 10 529 11 5403 11 29 802 2,8

Rosja 1131 7082 6,3 1659 1,5

Niemcy 829 12181 14,7 2710 3,3

Finlandia 683 4755 7 452 0,7

Francja 622 5308 8,5 1211 1,9

Włochy 119 1327 11,2 188 1,6

Hiszpania 118 1243 10,5 390 3,3

Szwajcaria 69 841 12,2 145 2,1

Polska 47 436 9,3 190 4

Serbia 41 204 5 60 1,5

Razem 14 188 14 8780 10,5 36 807 2,6


