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* Embryos usually move from the oviduct to the uterus at the 8- to 16-cell stage.

*



Embryon stade deux blastomères J 2
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J 2
Embryon : stade deux blastomères
(manque de synchronisme dans les divisions, embryon à trois 
blastomères)
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J 2Embryon : stade quatre blastomères 2010
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Embryon stade 6 blastomères 2515
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J 3Embryon : stade huit blastomères 
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J 4Embryon : stade seize blastomères 
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J 5Embryon : stade 40 blastomères 

Faux blastomère sans noyau
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Embryon : stade 80 blastomères
Limites cellulaires moins distinctes J 6
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Embryon : stade jeune blastocyste
Formation du blastocoele
Amincissement de la pellucide J 6
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Embryon : stade blastocyste
Agrandissement du blastocoele
Poursuite de l’amincissement de la pellucide J 7
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Embryon : stade blastocyste
Ruture de la pellucide (hatching) J 8
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Embryon : blastocyste libéré de sa pellucide
Début de migration de l’endoderme J 9
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Chronologie 
du développement 
embryonnaire
(J0 à J9)
In Winterberger -Torrres et 
Sevellec 1987
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Ocena zarodków
Kryteria morfologiczne

 Zewnętrzna średnica

 Grubość osłonki przejrzystej

 Liczba komórek

 Sposób wykluwanie się zarodka

Kryteria metaboliczne 
 Test enzymatyczny (test FDA) : Dwuoctan fluoresceiny pod wpływem esteraz 

obecnych w żywych komórkach fluoryzuje. 

 Określenie zużycia glukozy

 Określenie syntezy dehydrogenazy mleczanowej 



Morfologiczne kryteria używane w ocenie rozwoju 
embrionalnego u bydła (Lonergan, 1992).

 Kompaktowa morula - Indywidualne blastomery łączą się, kształtując gęstą masę.
Masa zarodka zajmuje 60-70% przestrzeni okołożółtkowej .

 Wczesna blastocysta - Zarodek , który stworzy napełnioną płynem jamę albo
blastocel, mający ogólny wygląd sygnetu. Zarodek zajmuje 70-80% przestrzeni
okołożółtkowej . Wzrokowe rozróżnianie trofoblastu od wewnętrznej masy
komórek może być możliwe w tym stadium rozwoju.

 Blastocysta albo średnia blastocysta - Wyraźne zróżnicowanie zewnętrznej
warstwy trofoblastu oraz ewidentnie ciemniejsza i bardziej gęsta wewnętrzna masa
komórek. Blastocel jest w bardzo widoczny zajmujący największą część
przestrzeni okołożółtkowej..

 Rozszerzona blastocysta - Wielkość średnicy zarodka dramatycznie wzrasta (1.2
do 1.5 razy), jednocześnie jego osłonka przejrzysta staje się cieńsza od oryginalnej
grubości.

 Wylęganie się blastocysty -Zarodki mogą przechodzić proces wylęgania, lub
zupełnie pozbywają się osłonki przejrzystej.

 Wylęgana rozszerzona blastocysta - ponownie rozszerzany zarodek z wielkim
blastocelem, o okrągłym kształcie, bardzo delikatny wygląd, w późniejszych
stadiach o wydłużonym kształcie.



Ocena morfologiczna zarodków wg 
Eldsen’a 1978Osłonka przejrzysta

 Okrągłość
 Grubość
 Obecność pęknięć 

 Blastocysta
 Prawidłowość ogólnego wyglądu 
 Możliwość identyfikacji trofoblastu, węzła zarodkowego i jamy blastocysty

 Komórki blastocysty 
 Wygląd kontur, wielkość 
 Obecność luźnych komórek w przestrzeni około żółtkowej 

 Obecność wakuol wewnętrznokomórkowych
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Morula                  Wczesna blastocysta                   Blastocysty 

Zdegenerowane blastocysty        Ekspandująca blastocysta         Wykluwająca blastocysta 
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Ocena zarodków
Podwójna ocena

Ocena bezwzględnego rozwoju: zarodek 
wykazuje prawidłowy wygląd dla danego 
stanu rozwoju - morula, wczesna blastocysta, 
blastocysta

Ocena względnego rozwoju:
Stadium rozwoju zarodka odpowiada 
oczekiwanego stanu rozwoju dla danego 
dnia ciąży 



wg IETS





Wpływ jakości zarodków na odsetek ciąży po transferze
(zarodki świeże)



Wpływ jakości zarodków przed zamrożeniem
na odsetek ciąży po transferze 



Ocena przydatności zarodków na 
podstawie testów laboratoryjnych

 Test fluorescencyjny FDA

 Test fluorescencyjny DAPI

 Barwienie barwnikiem Hoechst 33342

 Testy oceniające metabolizm zarodków
 Zużycie glukozy

 Aktywność LDH

 Zużycie tlenu



Test FDA
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