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Introducere
încă din anii 1980, când s-au raportat primele fătări de animale
vii în

urma

embriotransferului,

tehnicile

de

embriotransfer

şi

procedurile de manipulare în vitro au evoluat susţinute de o largă
acceptare în programele de reproducţie artificială la animalele
domestice. Utilizarea metodelor de reproducţie asistată continuă să
crească în fiecare an, atât în domeniul veterinar cât şi în medicina
umană.

Eforturile

de

accelerare

a

progresului

genetic,

a

performanţelor de reproducţie la animalele de fermă şi în paralel
eforturile de a învinge disfuncţiile reproductive la om s-au concentrat
pe optimizarea ratei succesului în transferul de embrioni. Ratele mari
de succes obţinute în medicina umană sunt date de cele mai multe
ori de transferul simultan a 2 sau chiar 3 embrioni. Apar astfel riscuri
asociate, legate de posibilitatea apariţiei sarcinilor gemelare: naşteri
premature, greutate mica la naştere sau afecţiuni cerebrale ale nou
născutului. în aceste condiţii, scopul cercetărilor se îndreaptă către
descreşterea prevalentei sarcinilor multiple menţinând în acelaşi
timp sau chiar îmbunătăţind ratele de sarcină obţinute. Astfel au fost
dezvoltate metode diverse pentru aprecierea viabilităţii embrionilor.
Exista astfel o presiune mare pe a dezvolta metode de
evaluare a calităţii embrionilor care să ofere rezultate cât mai bune.
Specia ovină a fost, pe parcursul ultimilor 30 de ani, atât beneficiarul
biotehnologiei de transfer de embrioni cât şi baza de experimentare
pentru studiile realizate în domeniu, atât în România cât şi în
străinătate. Plecând de la această realitate şi în contextul general al
importanţei transferului de embrioni, lucrarea de faţă îşi propune să

aducă o contribuţie în domeniul de actualitate al evaluării calităţii
embrionilor.
Lucrarea prezintă rezultatele operaţiunilor de embriotransfer în
care s-a folosit metodă morfologica de evaluare a calităţii, atât
înainte cât şi după congelare, rezultate obţinute în România, la
institutul Palas, Constanta şi staţiunea Rusetu, Buzău, comparativ cu
rezultatele publicate în literarura de specialitate internaţionala. în
plus, comparativ cu rezultatele obţinute după evaluarea morfologica
sunt prezentate şi alte tehnici de evaluare a calităţii utilizate în
paralel. Abordând un domeniu extrem de dinamic, din dorinţa de a
surprinde exact momentul actual în domeniul calităţii embrionilor
sunt prezentate şi ultimele tehnologii implementate în medicina
umană în anul 2008, tehnologii ce nu presupun costuri prohibitive,
care au fost testate pe mamifere şi pe care ne aşteptăm să le vedem
folosite comercial şi în zootehnie în următorii ani.
Este abordată şi definiţia termenului de evaluare a calităţii,
corelat cu celelalte noţiuni asemănătoare folosite în literatura de
specialitate, noţiuni care în esenţă presupun aceeaşi operaţiune. Dea lungul anilor au fost utilizaţi mai mulţi termeni pentru a descrie
metodele de evaluare în vitro a embrionilor: "viabilitatea embrionară",
"calitate embrionară" sau "potenţial de dezvoltare".
Pentru că evoluam într-un mediu economic competitiv, iar
calitatea produselor şi serviciilor oferite reprezintă principalul factor
de diferenţiere pe piaţă, un alt obiectiv al lucrării a fost realizarea
unui set de recomandări pentru asigurarea managementului calităţii
operaţiunilor de transfer de embrioni, insistând asupra etapei de
evaluare a calităţii

