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Sperm cells as DNA vectors for production of transgenic animals
Summary
The transgenic animals are obtained mainly by microinjection of exogenous
DNA into male pronuclei of the zygote. The efficiency of this method is not satisfactory, especially in domestic animals. Using the sperm cells as vectors for
transfering exogenous DNA sequences into the oocyte during the process of fertilization seems to be an easy and simple method for production of transgenic
animals. It was discovered that sperm cells of all species show the spontaneous
ability to take up exogenous DNA. Exogenous DNA binding is not accidental, it
always occours in the postacrosomal segment of the sperm head. The interaction is ionic, reversible, sequence – independent, and not restricted to DNA,
but can be reproduced using other negetively charged macromolecules. The introduction of DNA into sperm cells is possible using different methods, however, any of these methods could be considered as a routine one. The mechanisms of taking up and associationig DNA by sperm are being constantly revealed and better understood.
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1. Wprowadzenie
Zwierzêta transgeniczne uzyskuje siê obecnie poprzez przeniesienie do dróg rodnych hormonalnie przygotowanych biorczyñ, zarodków uzyskanych przy u¿yciu nastêpuj¹cych technik:
– bezpoœredniej mikroiniekcji genu lub fragmentu DNA do
mêskiego przedj¹drza zygoty;
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– modyfikacjê genetyczn¹ pierwotnych komórek zarodkowych – ESC (ang. embryonic stem cells) i wprowadzenie ich do zarodka w stadium blastocysty;
– infekcjê wczesnego zarodka zrekombinowanym wektorem pochodzenia wirusowego;
– klonowanie somatyczne z zastosowaniem transfekowanych linii komórkowych.
Spoœród tych metod najszerzej stosowana jest mikroiniekcja egzogennego DNA
do mêskiego przedj¹drza zygoty (zob. Jura i wsp. w tym samym numerze). Efektywnoœæ metody, jak wiadomo, nie jest zadowalaj¹ca, ponadto wymaga u¿ycia kosztownej aparatury (mikromanipulatory, mikroskop odwrócony), oraz du¿ych umiejêtnoœci operatorów. Z tego wzglêdu rozwijane s¹ badania zmierzaj¹ce do opracowania
alternatywnej dla mikroiniekcji metody. Jedn¹ z takich metod jest transfer genów za
poœrednictwem plemników jako noœników (wektorów) egzogennego DNA. Metoda
ta mo¿e byæ korzystna szczególnie dla tych gatunków zwierz¹t, u których efektywnoœæ mikroiniekcji DNA jest szczególnie niska, a koszty uzyskania zygot wysokie,
jak np. u byd³a. Najkorzystniejszym aspektem wykorzystania plemników jako wektorów egzogennego DNA jest mo¿liwoœæ uzyskiwania transgenezy na szerok¹ skalê
produkcyjn¹. Odmiennie ni¿ mikroiniekcja, któr¹ nale¿y przeprowadzaæ na ka¿dej
pojedynczej zygocie, u¿ycie plemników jako wektorów mo¿e prowadziæ do uzyskania du¿ej liczby zmodyfikowanych zarodków.

2. Metody wprowadzania DNA do plemników
U¿ycie plemników jako wektorów do przenoszenia sekwencji egzogennego DNA
do oocytu podczas procesu zap³odnienia jest, jak siê wydaje, prost¹ i ³atw¹ metod¹
uzyskiwania zwierz¹t transgenicznych. W metodzie tej wykorzystuje siê zdolnoœæ
wi¹zania egzogennego DNA przez plemniki. Egzogenne DNA mo¿e byæ wprowadzane do komórek plemników przy wykorzystaniu kilku metod. Najbardziej rozpowszechniona metoda polega na bezpoœredniej inkubacji pozbawionych osocza plemników, z egzogennym DNA. Inkubacja przeprowadzana jest przy odpowiednio dobranych parametrach temperatury i czasu jej trwania. Uzyskane w rezultacie plemniki, przenosz¹ce obc¹ informacjê genetyczn¹ wykorzystywane s¹ do zap³odnienia in
vitro, inseminacji standardowej lub laparoskopowej. We wstêpnych badaniach wykazano jednak nisk¹ skutecznoœæ tej metody (8). Aby zwiêkszyæ efektywnoœæ pobrania
i w³¹czenia egzogennego DNA przez plemniki proponowano ró¿ne metody transfekcji plemników, przy u¿yciu elektroporacji, lipofekcji, enzymu restrykcyjnego, czy
przeciwcia³a monoklonalnego (mAb C). Ostatnio zaproponowano nowe rozwi¹zanie, w którym inkubowane z DNA plemniki wprowadzano drog¹ mikroiniekcji do cytoplazmy oocytu (ICSI).
Inn¹ alternatywn¹ metod¹ w której wykorzystuje siê plemniki jako wektory DNA polega na mikroiniekcji obcego DNA bezpoœrednio do kanalików nasiennych lub sieci j¹dra.
Plemniki te wykorzystywane s¹ nastêpnie do naturalnego krycia lub inseminacji (3,4).
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2.1. Inkubacja plemników z DNA
Pierwsze dowody na mo¿liwoœæ wi¹zania egzogennego DNA przez plemniki ssaków przedstawili Bracket i wsp. w 1971 r. (5). W tym pionierskim doœwiadczeniu wykazano, ¿e plemniki królika, pozbawione osocza, mog¹ wi¹zaæ egzogenny DNA pochodz¹cy od wirusa SV40 i przekazywaæ go w trakcie zap³odnienia do oocytów, powoduj¹c ich transformacjê. Obecnoœæ wirusowego DNA w zarodkach zosta³a stwierdzona
dziêki cytotoksycznemu dzia³aniu powodowanemu przez zarodki w stadium 1- i 2-komórkowym na wspó³hodowane komórki CV1. Wówczas informacja ta zosta³a jednak
zignorowana. Dopiero w roku 1989 znaleziono potwierdzenie w dwóch innych doœwiadczeniach, gdzie stwierdzono wi¹zanie egzogennego DNA w komórkach plemników je¿owca (6) i myszy (7). Arezzo i wsp. (6) wykazali, ¿e zarówno homologiczne jak
i heterologiczne DNA przy³¹cza³o siê do plemników, a w zarodkach stwierdzono ekspresjê transgenu. Lavitrano i wsp. (7) donieœli, ¿e plemniki naj¹drzowe myszy by³y
spontanicznie zdolne do wi¹zania DNA plazmidu pSV2CAT. Nastêpnie cz¹steczki DNA
zosta³y przekazane do oocytów podczas zap³odnienia, tworz¹c genetycznie zmodyfikowane zarodki. Ekspresjê genu reporterowego CAT stwierdzono w tkankach zwierz¹t pozytywnych, a transgen by³ przekazywany od za³o¿ycieli do potomstwa pokolenia F1 w proporcjach zgodnych z rozk³adem mendlowskim. PóŸniej jednak pojawi³o
siê wiele kontrowersji, gdy¿ licznym badaczom nie uda³o siê powtórzyæ tych doœwiadczeñ z pozytywnym skutkiem. Negatywne rezultaty zosta³y zbiorczo opublikowane
przez Brinstera i wsp. (8), którym nie uda³o siê uzyskaæ osobników transgenicznych za
poœrednictwem plemników jako noœników egzogennego DNA. Sceptycyzm w odniesieniu do tej metody nie zrazi³ innych eksperymentatorów i nadal podejmowano próby, skupiaj¹c siê przede wszystkim na ocenie zdolnoœci plemników do przy³¹czania
egzogennego DNA. Stwierdzono, ¿e plemniki praktycznie wszystkich gatunków wykazuj¹ zdolnoœæ wi¹zania egzogennego DNA. Wi¹zanie to nie jest przypadkowe, zachodzi zawsze w postakrosomalnym odcinku g³ówki plemnika. Interakcja jest jonowa, odwracalna, niezale¿na od sekwencji, i nie ogranicza siê do DNA, ale mo¿e byæ odtworzona przy u¿yciu innych, ujemnie na³adowanych makrocz¹steczek (9).
Wnioski te wysuniêto na podstawie licznych doœwiadczeñ, w których przebadano wiele gatunków zwierz¹t, od owadów do ssaków.
Atkinson i wsp. (10) opisali wi¹zanie egzogennego DNA z plemnikami u muchy
Lucilia cuprina i pszczo³y miodnej Apis mellifera. W tym przypadku liniowy plazmid
DNA zawieraj¹cy fragment genu muszki Drosophila melanogaster vermillon poddano
inkubacji z plemnikami. Okaza³o siê, ¿e cz¹steczki DNA s¹ wi¹zane na ca³ej d³ugoœci
plemników u obydwu owadów. Proces wi¹zania egzogennego DNA z plemnikami
stwierdzono równie¿ u ¿aby szponiastej Xenopus laevis. W tym przypadku wi¹zanie
cz¹steczek DNA nastêpowa³o po prostej inkubacji w temperaturze pokojowej, ju¿
w ci¹gu pierwszych 20 min (11). Podobn¹ w³aœciwoœæ wykazywa³y plemniki ryb:
wi¹zanie egzogennego DNA z plemnikami opisano u karpia (12), ³ososia odmiany
chinook (13) i danio prêgowanego (14).
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Castro i wsp. (12) przeprowadzili eksperymenty na kilku gatunkach zwierz¹t gospodarskich stwierdzaj¹c, ¿e zdolnoœæ przy³¹czania egzogennego DNA wykazuj¹
plemniki koguta, koz³a, tryka, knura i buhaja. Po prostych inkubacjach plemników
wymienionych gatunków zwierz¹t z egzogennym DNA zauwa¿ono znaczne ró¿nice
w stopniu przy³¹czenia jego cz¹steczek. Stwierdzono, ¿e egzogenny DNA przy³¹cza
siê do 7-25% plemników koguta, 1,5-3% buhaja, 6-10% tryka i koz³a, a zaledwie do
0,3% knura. W przeciwieñstwie do tych wyników Camaioni i wsp. (15) uzyskali
znacznie lepsze rezultaty. Po godzinnej inkubacji z pSV2CAT DNA obserwowano
przy³¹czenie DNA do 78% plemników knura, 47% buhaja, a tak¿e do 26% plemników
mê¿czyzny. Natomiast poœrednie wartoœci uzyskali Horan i wsp. (16), gdy po inkubacji plemników z plazmidem p(RSV bGh) DNA stwierdzili przy³¹czanie siê 30% plemników knura. Zdolnoœæ dojrza³ych plemników do wi¹zania egzogennego DNA zosta³a
równie¿ potwierdzona przez Francolini i wsp. (17), którzy dodatkowo zauwa¿yli, ¿e
pewna czêœæ egzogennego DNA zwi¹zanego z plemnikami jest póŸniej internalizowana do j¹dra i wbudowywana do chromatyny. Efektywnoœæ tego procesu zale¿a³a
od czasu trwania inkubacji. Wyników doœwiadczeñ nie mo¿na jednak bezpoœrednio
porównywaæ, ze wzglêdu na szereg ró¿nic w zastosowanych protoko³ach dotycz¹cych postêpowania z plemnikami, a tak¿e ze wzglêdu na ró¿nice miêdzyrasowe.
Lokalizacja rejonów wi¹zania DNA w plemnikach wszystkich badanych gatunków
zwierz¹t by³a wyraŸna w postakrosomowym odcinku g³ówki plemnika. W przypadku plemników mêskich lokalizacja jest podobna jak u innych gatunków, przy czym
znakowany obszar zazwyczaj wychodzi poza ma³y odcinek postakrosomu, zakrywaj¹c ³¹cz¹cy fragment (15). Natomiast w plemnikach buhaja zauwa¿ono dodatkowe wi¹zanie cz¹steczek DNA w 2 miejscach: w skrajnie tylnej czêœci koñcówki
g³ówki oraz w obszarze zewnêtrznej czapeczki akrosomalnej. Te 3 miejsca lokalizacji mog¹ istnieæ w obrêbie jednego plemnika (10).
W kolejnych badaniach zmierzano do okreœlenia zjawiska interakcji egzogennego DNA z komórkami plemników jako podstawowej reakcji tego procesu. Okaza³o
siê, ¿e zaskakuj¹co du¿o czynników moduluje interakcje plemników z egzogennym
DNA. Lavitrano i wsp. (9) zidentyfikowali bia³ka o wielkoœci 30-35 kDA wystêpuj¹ce
na powierzchni plemnika, które w specyficzny sposób wi¹¿¹ siê z DNA. Bia³ka te
mog¹ braæ aktywny udzia³ w przy³¹czeniu DNA, jeœli tylko interakcja ta nie jest
wstrzymywana przez czynnik hamuj¹cy (IF-1) wystêpuj¹cy w osoczu. Czynnik ten
zosta³ rozpoznany zarówno w osoczu ssaków jak i na powierzchni plemników u bardziej prymitywnych gatunków, nie posiadaj¹cych osocza (np. u je¿owca) (18). Wi¹¿e
siê on selektywnie z postakrosomowym odcinkiem g³ówki plemników, tzn. z tym
samym odcinkiem komórki, w którym zachodzi wi¹zanie egzogennego DNA. Tak zatem IF-1 prawdopodobnie odgrywa istotn¹ rolê dzia³aj¹c jako naturalna bariera
i chroni¹c plemniki naj¹drzowe przed niepo¿¹danym wtargniêciem obcych cz¹steczek, które mog³yby naruszyæ integralnoœæ plemnika i genetyczn¹ to¿samoœæ potomstwa. W obszernej pracy Lavitrano i wsp. (19) rozpoznali dwie inne cz¹steczki,
które byæ mo¿e uczestnicz¹ w internalizacji cz¹steczek DNA: CD4 i g³ówny uk³ad
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zgodnoœci tkankowej (MHC) klasy II. Okaza³o siê, ¿e zarówno cz¹steczki CD4 jak
i uk³adu zgodnoœci tkankowej klasy II (MHC II) odgrywaj¹ znacz¹ce, ale odmienne
role w procesie interakcji plemników z egzogennym DNA. Wysuniêto hipotezê, ¿e
podczas spermatogenezy konieczna jest ekspresja MHC klasy II w celu wytworzenia
dojrza³ych komórek plemników, ca³kowicie kompetentnych i zdolnych do absorbowania DNA. Natomiast cz¹steczki CD4 s¹ potrzebne do jego internalizacji w j¹drze.
Zoragi i Spadafora (20) sugeruj¹, ¿e zwi¹zany egzogenny DNA przy³¹cza siê w plemnikach do rusztowania j¹drowego, po czym zostaje przegrupowany i podlega rekombinacji z genomowym DNA plemnika. Miejsca integracji nie s¹ ze sob¹ powi¹zane, ale s¹ otoczone przez identyczne sekwencje co sugeruje, ¿e integracja nastêpuje w preferowanych miejscach. Równolegle do jednego koñca miejsca integracji znajduje siê sekwencja konsensusowa topoizomerazy II, co wskazuje na mo¿liw¹
rolê tego enzymu w procesie rekombinacji niehomologicznej. Natomiast interakcja
plemników naj¹drzowych z egzogennym DNA uruchamia endogenn¹ nukleazê, która rozszczepia DNA zarówno egzogenne jak i genomowe prowadz¹c ostatecznie do
procesu œmierci komórkowej przypominaj¹cej proces apoptozy (21-23).
Uzyskane wyniki pozwoli³y na dok³adniejsze i bardziej precyzyjne opracowanie
metody. W kolejnych badaniach, uwzglêdniaj¹cych uzyskane informacje otrzymano
genetycznie zmodyfikowane zarodki i osobniki transgeniczne z potwierdzon¹ ekspresj¹ wprowadzanego egzogennego DNA (24-34).
W zakrojonym na du¿¹ skalê doœwiadczeniu Maione i wsp. (24) powtórzyli eksperyment przeprowadzony przez Lavitrano w 1989 r. (7), uzyskuj¹c transgeniczne
myszy. Plemniki myszy inkubowano z plazmidowym DNA pSV2CAT podczas kapacytacji, dodaj¹c je potem do dojrza³ych komórek jajowych. W tym eksperymencie czêstotliwoœæ inkorporacji DNA do plemnika by³a wzglêdnie jednolita – 90%, ale proporcja uzyskanych transgenicznych p³odów by³a zmienna. Na 75 przeprowadzonych
prób tylko w 13 uda³o uzyskaæ siê transgeniczne osobniki. W zale¿noœci od eksperymentu potomstwo okazywa³o siê transgeniczne od 0 do 100%. Okolicznoœci prowadz¹ce do tych zró¿nicowanych wyników pozostaj¹ nie wyjaœnione. U byd³a w wyniku zap³odnienia in vitro nasieniem transfekowanym plazmidem pSV2CAT uzyskano
10% genetycznie zmodyfikowanych zarodków. Natomiast po inseminacji takim nasieniem uzyskano 1 transgeniczne cielê wykazuj¹ce s³abe specyficzne dla transgenu
sygna³y o niespodziewanej d³ugoœci (25). Sperandio i wsp. (27) inkubowali plemniki
buhaja i knura z 3 ró¿nymi plazmidowymi DNA (pSV2CAT, pRSV, pAGLU). Stwierdzili
przy³¹czenie i przekazanie transgenu podczas zap³odnienia uzyskuj¹c genetycznie
zmodyfikowane zarodki w przypadku obydwu badanych gatunków zwierz¹t. Efektywnoœæ w tym przypadku zale¿na by³a od u¿ytego plazmidu. Najlepsze rezultaty
uzyskano przy wykorzystaniu plazmidu pSV2CAT: 22% transgenicznych bydlêcych
blastocyst, i 5,7% œwiñskich. Po inseminacji 10 loch transfekowanymi plemnikami
uzyskano 5 transgenicznych prosi¹t. W innym doœwiadczeniu przy wykorzystaniu
tego samego plazmidu i jego inkubacji z plemnikami knura równie¿ uda³o siê otrzymaæ transgeniczne osobniki. Transgen zlokalizowano w genomie 12 prosi¹t, ale nie
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wykazano produkcji bia³ka co sugeruje transmisjê mozaicyzmu (28). Równie¿ plemniki królicze maj¹ zdolnoœæ przy³¹czania i przekazywania egzogennego DNA podczas procesu zap³odnienia (26). Skutecznoœæ metody u tego gatunku wzrasta³a poprzez dodatkowe dzia³anie DMSO i szoku termicznego, któremu poddano plemniki
oraz u¿ycie mieszaniny liniowego i kolistego plazmidu DNA pRK31lacZ. Te modyfikacje pozwoli³y uzyskaæ a¿ 97% zarodków zawieraj¹cych bakteryjn¹ beta-galaktozydazê, a liczba transgenicznych królików waha³a siê od 47 do 88,9%.
Na efektywnoœæ metody oprócz ró¿nych sekwencji DNA maj¹ równie¿ wp³yw
jego iloœci u¿yte do inkubacji z plemnikami. Sciamanna i wsp. (29) przeprowadzaj¹c
badanie na naj¹drzowych plemnikach myszy i ejakulowanych plemnikach knura zastosowali do inkubacji 2 ró¿ne plazmidy w ró¿nych stê¿eniach stwierdzaj¹c, ¿e najwy¿sze wyniki, tj. 53% transgenicznych myszy, uzyskano przy bardzo niskim stê¿eniu pVLCNhGH plazmidu DNA (1 ng), a 66% transgenicznych œwiñ przy jego wy¿szym stê¿eniu (5-10 ng).
Niedawno Lavitrano i wsp. (30,31) donieœli o wytworzeniu transgenicznych œwiñ
z genem hDAF (ang. human decay accelerating factor), który pomaga pokonaæ nadostre
odrzucenie organu œwiñskiego przez organizm ludzki. Ten zespó³ badaczy opracowa³
warunki inkubacji plemników knura z egzogennym DNA, co pozwoli³o uzyskaæ a¿ 57%
transgenicznych œwiñ. Transgen hDAF by³ integrowany w genomie œwini, ulega³ transkrypcji i translacji wytwarzaj¹c funkcjonalne bia³ko u 64% transgenicznych œwiñ.
W tym przypadku gen przekazywany by³ nastêpnemu pokoleniu. Z najnowszego doniesienia tego zespo³u wynika, ¿e dla zwiêkszenia efektywnoœci metody transfekcji
plemników zastosowano 3 geny koduj¹ce bia³ko fluoryzuj¹ce na zielono (EGFP), niebiesko (EBFP) i czerwono (DsRed2). Stwierdzono ekspresjê wszystkich 3 bia³ek w przypadku 88% zarodków (morula/blastocysta) ocenianych w 6 dniu po inseminacji. Po wykonaniu analizy genomowego DNA metod¹ PCR wykazano, ¿e wszystkie urodzone
prosiêta by³y transgeniczne, a 40% wykazywa³o ekspresjê 3 genów. Równoczesne uzyskanie ekspresji 3 fluoryzuj¹cych bia³ek u potrójnie transgenicznych œwiñ dowodzi, ¿e
mo¿liwe jest wyprodukowanie wielotransgenicznych osobników za pomoc¹ plemników jako noœników egzogennego DNA (32). W innym doœwiadczeniu po laparoskopowej inseminacji plemnikami inkubowanymi z egzogennym DNA uda³o siê uzyskaæ 86%
blastocyst œwiñskich z ekspresj¹ EGFP (33), a po iniekcji plemników inkubowanych
z EGFP do cytoplazmy oocytów 22% blastocyst wykazuj¹cych ekspresjê tego genu (34).

2.2. Elektroporacja plemników z DNA
Elektroporacja jest metod¹, w której komórki, w obecnoœci egzogennego DNA
poddawane s¹ dzia³aniu pola elektrycznego. W b³onie komórkowej powstaj¹ czasowo ma³e pory, przez które egzogenny DNA mo¿e przenikaæ do wnêtrza komórki.
Elektroporacja jest prost¹, wygodn¹ i ³atw¹ metod¹ do transferu cz¹steczek egzogennego DNA.
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Tsai i wsp. (35) poddali elektroporacji plemniki uchowca japoñskiego (Haliotis
divorsicolor suportexta) w obecnoœci egzogennego DNA (opAFP-2000CAT). Po przeprowadzonej analizie reakcji PCR wykazano, ¿e transgen by³ obecny u 65% osobników pierwszego pokolenia, a po analizie Southern Blot stwierdzono równie¿ jego
integracjê z genomowym DNA larw. Wykazano tak¿e, ¿e elektroporacja nie wp³ywa
na zdolnoœæ plemników do zap³odnienia, czego dowodem by³a prawie 100% efektywnoœæ. Muller i wsp. (36) poddawa³ elektroporacji plemniki karpia, suma afrykañskiego i tilapii, stwierdzaj¹c ekspresjê transgenu u 3-4% uzyskanego narybku. Patil
i Khoo (37) przeprowadzaj¹c elektroporacjê u danio prêgowanego zauwa¿yli, ¿e
plemniki poddane elektroporacji przy³¹cza³y wiêcej cz¹steczek egzogennego DNA,
ni¿ plemniki których nie poddawano dzia³aniu pola elektrycznego. Ponadto zauwa¿ono, ¿e technika ta negatywnie wp³ynê³a na ruchliwoœæ plemników, nie wywieraj¹c
jednak negatywnego wp³ywu na skutecznoœæ zap³odnienia. Na podstawie uzyskanych wyników przypuszcza siê, ¿e elektroporacja plemników rybich korzystnie wp³ywa na ich zdolnoœæ przy³¹czania egzogennego DNA do postakrosomalnego odcinka
g³ówki plemnika.
Horan i wsp. (38) ocenili wp³yw elektroporacji na plemniki knura. Po prostej inkubacji plemników tego gatunku z plazmidowym DNA zawieraj¹cym bydlêcy gen
hormonu wzrostu, a¿ 70% plemników wi¹za³o plazmidowe DNA do postakrosomalnego odcinka g³ówki plemnika. Elektroporacja zwiêkszy³a je zaledwie o 5-10%. Elektroporacji poddawano tak¿e plemniki buhaja w obecnoœci plazmidu zawieraj¹cego
gen reporterowy CAT. Sekwencje genu by³y obecne w przypadku 22% blastocyst
uzyskanych po zap³odnieniu in vitro plemnikami po elektroporacji. Stwierdzono, ¿e
u tego gatunku elektroporacja plemników zwiêksza ich skutecznoœæ przy³¹czania
egzogennego DNA, ale negatywnie wp³ywa na ich zdolnoœæ do zap³odnienia i byæ
mo¿e z tego powodu nie uzyskano transgenicznego potomstwa (39). Co ciekawe
Rieth i wsp. (40) niedawno uzyskali transgeniczne zarodki otrzymane po zap³odnieniu in vitro plemnikami po elektroporacji z konstruktem DNA zawieraj¹cym gen reporterowy (ang. Alu-like repeat), o którym wiadomo, ¿e sprzyja otrzymywaniu zwierz¹t transgenicznych poprzez rekombinacjê homologiczn¹. W wyniku przeprowadzonej reakcji PCR stwierdzono, ¿e 46,5% zarodków wykazywa³o zjawisko rekombinacji homologicznej w porównaniu do zaledwie 3,5% w kontroli. Na podstawie tych
rezultatów potwierdzono, ¿e elektroporacja plemników buhaja, w po³¹czeniu z rekombinacj¹ homologiczn¹, zwiêksza skutecznoœæ integracji wprowadzanych cz¹steczek DNA.

2.3. Lipofekcja plemników z DNA
Kolejn¹ metod¹ umo¿liwiaj¹c¹ wnikniêcie egzogennego DNA do wnêtrza komórki jest lipofekcja. Metoda ta polega na jonowym oddzia³ywaniu wprowadzonego
DNA i liposomów. Powierzchnia liposomów jest obdarzona ³adunkiem dodatnim
BIOTECHNOLOGIA 1 (72) 29-43 2006
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i elektrostatycznie oddzia³uje z resztami fosforanowymi DNA oraz b³on¹ komórkow¹. DNA i liposomy tworz¹ dodatnio na³adowane kompleksy bêd¹ce sferycznymi,
ci¹g³ymi, dwuwarstwowymi, lipidowymi strukturami, op³aszczaj¹cymi skondensowane DNA. Kompleksy DNA-lipidy s¹ zdolne wnikn¹æ do komórek na drodze endocytozy (41).
Bachiller i wsp. (42) jako pierwsi wykorzystali liposomy kationowe do wprowadzenia egzogennego DNA do plemników myszy. Zaobserwowano, ¿e w obecnoœci liposomów ponad 80% plemników wykazywa³o sygna³ wewn¹trz g³ówki specyficzny
dla egzogennego DNA. Przy odpowiednich stê¿eniach DNA i liposomów uzyskano
60% skutecznoœci zap³odnienia in vitro transfekowanymi plemnikami. Sugeruje to,
¿e traktowanie plemników liposomami nie zmniejsza ich zdolnoœci do zap³odnienia.
Jednak nie uda³o siê otrzymaæ transgenicznego potomstwa, tylko w przypadku
1 osobnika po analizie Southern Blot obserwowano s³aby sygna³ o niespodziewanej
d³ugoœci. Intensywnoœæ sygna³u jak i d³ugoœæ fragmentów sugerowa³y mniej ni¿
jedn¹ kopiê skróconego konstruktu w ka¿dej komórce. Prawie równoczeœnie w 2 pracach doniesiono o wprowadzeniu egzogennego DNA w drodze lipofekcji do plemników koguta. Po zap³odnieniu kur tak przygotowanymi plemnikami otrzymano zarodki (blastodermy z jaj po zniesieniu oraz po 11-13 dniach inkubacji) i kurczêta wykazuj¹ce obecnoœæ cz¹steczek egzogennego DNA (43,44). Jednak¿e w obu przypadkach egzogenny DNA nie ulega³ integracji z genomem, lecz znajdowa³ siê w formie
episomalnej.
Z kolei, na kongresie zastosowañ genetyki w Guelph przedstawiono 2 doniesienia o otrzymaniu transgenicznych królików (45) i kurcz¹t (46) z zastosowaniem plemników transfekowanych za pomoc¹ liposomów. Autorzy twierdzili te¿, ¿e wprowadzone sekwencje egzogennego DNA by³y przekazywane nastêpnym pokoleniom. Jednak te prace nie s¹ dobrze udokumentowane, a u kur nie stwierdzono ekspresji
wprowadzonego genu (46). Transgeniczne osobniki uda³o siê uzyskaæ Rottmanowi
i wsp. w 1996 r. poprzez wprowadzenie do plemników królika, buhaja i koguta,
w drodze lipofekcji, kilku plazmidów DNA zawieraj¹cych dodatkowo mysi element
amplifikuj¹cy (nts). Tylko, wtedy gdy element ten by³ czêœci¹ plazmidowego DNA,
uzyskano 4 transgeniczne cielêta, 2 transgeniczne p³ody królicze i 4 transgeniczne
króliki. Analizy PCR i Southern Blot wyraŸnie wykazywa³y ekspresjê genu reporterowego. W przypadku zarodków kurzych po przeprowadzonej analizie PCR wykazano
tak¿e obecnoœæ plazmidowego DNA bez dodatkowego czynnika, g³ównie w zarodkach we wczesnych stadiach rozwojowych, a z obecnoœci¹ mysiego czynnika amplifikuj¹cego zdecydowanie w zarodkach w póŸniejszych stadiach rozwojowych (47).
Inny zespó³ badaczy (48) przy udziale liposomów uzyska³ transgeniczne króliki
wykazuj¹ce ekspresjê genu œwiñskiego hormonu wzrostu (PGH) i bia³ka zielonofluoryzuj¹cego (GFP). Po zap³odnieniu in vitro oocytów króliczych plemnikami traktowanymi kompleksem liposomów i plazmidowego DNA uzyskano 32% zarodków, które wykazywa³y ekspresjê GFP. W pokoleniu F0 uzyskano 39% (29/74) transgenicznych królików. Gen œwiñskiego hormonu wzrostu integrowa³ siê z genomem wiêk36
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szoœci osobników wykazuj¹cych ekspresjê GFP. Transmisjê transgenu zaobserwowano w pokoleniu F1, gdzie 1 osobnik spoœród 6 wykazywa³ ekspresjê GFP. Na podstawie tych wyników przypuszcza siê, ¿e lipofekcja mo¿e byæ skuteczn¹ metod¹, jednak¿e na jej efektywnoœæ maj¹ wp³yw m.in. takie czynniki jak: proporcje w jakich stosowane s¹ liposomy i plazmidowe DNA oraz obecnoœæ w po¿ywce bia³ek surowicy bydlêcej. Wykazano, ¿e wysoka koncentracja liposomów ma niekorzystny wp³yw na
ruchliwoœæ plemników, a obecnoœæ w po¿ywce bia³ka surowicy bydlêcej, ze wzglêdu
na swój ujemny ³adunek, mo¿e blokowaæ interakcjê kompleksu liposomy-DNA
z plemnikami. Najwy¿szy odsetek dziel¹cych siê zarodków, blastocyst i osobników
transgenicznych uzyskano stosuj¹c liposomy w objêtoœciach 2- i 3-krotnie wiêkszych w stosunku do plazmidowego DNA, u¿ywaj¹c przy tym po¿ywki nie zawieraj¹cej albuminy surowicy bydlêcej (49).

2.4. Wprowadzenie DNA do plemników za poœrednictwem enzymu restrykcyjnego
Wywo³anie integracji egzogennego DNA z plemnikami jest mo¿liwe poprzez zastosowanie enzymu restrykcyjnego (REMI, ang. restriction enzyme mediated integration). Metoda ta wykorzystuje liniowe DNA, które jest otrzymywane z plazmidu DNA
poprzez jego ciêcie enzymem restrykcyjnym w celu otrzymania jednoniciowego
DNA z lepkimi koñcami. Liniowe, lepkie koñce DNA, wraz z enzymem restrykcyjnym, s¹ wprowadzane do komórki docelowej poprzez takie metody transfekcji jak
lipofekcja lub elektroporacja. Odpowiedni enzym restrykcyjny jest wykorzystany do
ciêcia genomowego DNA w miejscach, w których mo¿liwe jest spowodowanie integracji egzogennego DNA poprzez jego komplementarne lepkie koñce.
Po raz pierwszy tê metodê zastosowano u dro¿d¿y, udowadniaj¹c, ¿e mo¿e
zwiêkszaæ stopieñ integracji prawie 20-krotnie (50). Od tego czasu wykazano, ¿e
metoda skutecznie zwiêksza integracjê transgenu u grzybów (51), pierwotniaków
(52) i ¿ab (53).
W 1996 r. Kroll i Amaya (54) wykorzystuj¹c enzym restrykcyjny wprowadzili liniowy plazmid DNA do j¹der plemników ¿aby szponiastej w celu dekondensacji genomowego DNA. J¹dra te po w³¹czeniu egzogennego DNA by³y transferowane do
dojrza³ych komórek jajowych metod¹ mikroiniekcji. W tym doœwiadczeniu 36% osobników by³o transgenicznych w porównaniu do 19% w kontroli.
Jesuthsan i wsp. (55) uzyska³ transgeniczne osobniki poprzez iniekcjê j¹der plemników do komórek jajowych danio prêgowanego. Plemniki poddano wczeœniej okreœlonym procedurom, w których zmieniano czas trwania ich inkubacji z egzogennym
DNA oraz jego stê¿enia. Przy skrajnych parametrach zaobserwowano transmisjê
mozaikow¹.
Technikê tê zastosowano z powodzeniem u byd³a, ale w tym przypadku w celu
zwiêkszenia integracji liniowego plazmidu pGFP z genomowym DNA plemników
po³¹czono j¹ z lipofekcj¹. Integracja NotI-pGFP z bydlêcym genomowym DNA plemBIOTECHNOLOGIA 1 (72) 29-43 2006
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ników by³a wyraŸna. Plemniki te wykorzystano potem do zap³odnienia in vitro, uzyskuj¹c 30% morul z ekspresj¹ GFP. Natomiast po inseminacji uzyskano 2 osobniki,
które po analizie PCR i RT-PCR dawa³y pozytywny sygna³, jednak¿e po analizie Southern Blot pozytywny sygna³ stwierdzono tylko u jednego osobnika. Dodatkowo
stosuj¹c tê sam¹ metodê, ale inne konstrukcje genetyczne, uzyskano 2 transgeniczne cielêta. Reasumuj¹c, wszystkie uzyskane cielêta (4) wykazywa³y pozytywny sygna³. Gdy tê sam¹ metodê zastosowano u kur, uzyskano w pokoleniu F1 90% (17/19)
osobników z ekspresj¹ GFP, a 83% (25/30) w pokoleniu F2 (56).

2.5. Wprowadzenie DNA do plemników za poœrednictwem przeciwcia³a monoklonalnego (mAb C)
Chang i wsp. (57) zaproponowali niezwykle interesuj¹c¹ metodê otrzymywania
zwierz¹t transgenicznych, która polega na inkubacji plemników z egzogennym DNA
w obecnoœci przeciwcia³a monoklonalnego (mAb C). Przeciwcia³o to jest podstawowym bia³kiem, które wi¹¿e siê z DNA poprzez jonowe interakcje, pozwalaj¹c egzogennemu DNA na powi¹zanie z powierzchni¹ plemnika. Stwierdzono, ¿e obecnoœæ
przeciwcia³a jako ³¹cznika w wi¹zaniu DNA i komórek plemników nie przeszkadza
w zap³odnieniu. Wad¹ metody by³ niski odsetek zap³odnieñ in vitro, lepsze rezultaty
uzyskiwano poprzez inseminacjê. Na podstawie przeprowadzonych badañ wykazano, ¿e mAb C wi¹za³o siê z plemnikami wiêkszoœci badanych gatunków zwierz¹t. Po
zap³odnieniu transfekowanymi plemnikami za poœrednictwem mAb C, egzogenne
DNA wbudowywa³o siê do genomu œwini i myszy z wysok¹ efektywnoœci¹. Ekspresjê
transgenu wykazywa³o 61% (35/57) transgenicznych œwiñ pokolenia F0, a w pokoleniu F1 u 37,5% œwiñ i 33% myszy. WyraŸna by³a te¿ transmisja transgenu w pokoleniu F2. Na podstawie uzyskanych wyników przypuszcza siê, ¿e u¿ycie przeciwcia³a
w celu przy³¹czenia egzogennego DNA do plemników jest skutecznym sposobem na
integracjê transgenu, jego ekspresjê i transmisjê do kolejnych pokoleñ.

2.6. Iniekcja plemników do cytoplazmy oocytu po inkubacji plemników
z DNA
Innym wariantem metody wykorzystuj¹cej plemniki jako noœniki egzogennego
DNA jest jej po³¹czenie z metod¹ iniekcji plemników do cytoplazmy oocytu (ICSI,
ang. intracytoplasmic sperm injection). W tym przypadku plemniki po inkubacji z egzogennym DNA, s¹ wprowadzane do cytoplazmy oocytów na drodze iniekcji (ICSI).
Niedawno opracowano kilka nowych procedur, maj¹cych u³atwiæ plemnikom przy³¹czanie egzogennego DNA. Procedury te polega³y na wystawieniu plemników mysich na dzia³anie Tritonu X-100, powtórzonych cyklów zamra¿ania – rozmra¿ania
lub liofilizacji, przed inkubacj¹ z egzogennym DNA i iniekcj¹ plemników do cytopla38
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zmy oocytu (58). Od 64 do 94% uzyskanych blastocyst wykazywa³o obecnoœæ genu
reporterowego LacZ lub GFP, natomiast tylko 26% blastocyst by³o pozytywnych wzglêdem GFP, gdy wykorzystano plemniki nie poddane takim procedurom. W wyniku
krzy¿owania transgnicznych samców myszy z nietransgenicznymi samicami uzyskano potwierdzon¹ ekspresjê i integracjê wprowadzanego genu œrednio u 40% potomstwa. W wyniku zastosowania tej metody uzyskano tak¿e potwierdzon¹ ekspresjê
wprowadzanej informacji genetycznej w zarodkach ma³py rhesus (59,60) i œwini
(61,34). Sukcesy odniesione w wyniku zastosowania tej metody s¹ dowodem, ¿e
plemniki mog¹ byæ wykorzystywane do przy³¹czania i przekazywania egzogennego
DNA w po³¹czeniu z zap³odnieniem technik¹ ICSI.

3. Mikroiniekcja DNA i mêskich komórek rozrodczych z obcym DNA
do kanalików nasiennych lub j¹dra
3.1. Mikroiniekcja DNA
Niedawno opracowano technikê polegaj¹c¹ na mikroiniekcji egzogennego DNA
bezpoœrednio do kanalików nasiennych lub wnêtrza j¹dra (59-66). Egzogenne DNA
wprowadzone bezpoœrednio do j¹dra jest sprawnie transportowane do przewodów
naj¹drza i wówczas w³¹czane przez komórki nab³onkowe naj¹drzy i plemniki naj¹drzowe (62). Metoda ta ³¹czy mo¿liwoœæ tworzenia „transgenicznych plemników”
oraz mo¿liwoœæ zbadania funkcji genów uczestnicz¹cych w spermatogenezie po
transfekcji in vivo mêskich p³ciowych komórek macierzystych. W doœwiadczeniu
przeprowadzonym przez Huguet i wsp. (63) stwierdzono, ¿e 60-80% plemników wykazywa³o obecnoœæ plazmidowego DNA po iniekcji do mysich powrózków, a 8% uzyskanego potomstwa wykazywa³o ekspresjê genu reporterowego. Kim i wsp. (64) dokonali iniekcji kompleksu liposomów z genem lacZ do kanalików nasiennych myszy,
które wczeœniej poddano dzia³aniu busulfanu, w celu zmniejszenia spermatogenezy. Stwierdzono, ¿e ekspresja transgenu wyst¹pi³a w 8 do 14,8% kanalików, a reakcja PCR wykaza³a obecnoœæ transgenu u 7-13% plemników naj¹drza. U œwiñ, egzogenne DNA zosta³o równie¿ wprowadzone do mêskich komórek rozrodczych, a od
15 do 25% kanalików nasiennych zawieraj¹cych komórki rozrodcze, wykazywa³o
ekspresje genu lacZ. Celebi i wsp. (65) przeprowadzili tego samego rodzaju doœwiadczenia, wykazuj¹c, ¿e transgen by³ przekazywany potomstwu, ale pozostawa³
episomalny. W miarê wzrostu zwierz¹t plazmid znika³ w trakcie kolejnych podzia³ów komórkowych. Do podobnych wniosków doszli tak¿e inni badacze, którzy przy
wykorzystaniu tych samych metod uzyskali transgeniczne potomstwo, jednak badaj¹c transmisjê genu w kolejnych pokoleniach stwierdzono, ¿e jego ekspresja by³a
bardzo s³aba, albo nie wystêpowa³a w ogóle. Zwielokrotnienie liczby iniekcji j¹der
w krótkich odstêpach czasu nie poprawi³y efektywnoœci metody (66,67). Inny zespó³
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(68) wykona³ iniekcje egzogennego DNA do kanalików nasiennych myszy w po³¹czeniu z elektroporacj¹, w celu transfekcji spermatogenicznych komórek macierzystych
umiejscowionych w kanalikach nasiennych. Uzyskano d³ugotrwa³¹ ekspresjê transgenu w transfekowanych komórkach. Wyniki te wskazuj¹, ¿e spermatogeniczne komórki macierzyste albo spermatogonia mog¹ w³¹czaæ egzogenny DNA i transgen
mo¿e byæ przekazywany do protoplastycznych komórek, uzyskanych po transfekcji
proliferuj¹cych komórek p³ciowych.
Z wymienionych prac wynika, ¿e najlepsze rezultaty uzyskiwano, gdy egzogenne
DNA w kompleksach z liposomami wprowadzano do kanalików nasiennych b¹dŸ
j¹der. Jednak¿e, wysoki poziom mozaicyzmu, jak równie¿ zmniejszaj¹cy siê odsetek
zwierz¹t nios¹cych egzogenny DNA wraz z ich rozwojem, mo¿e w du¿ej mierze zale¿eæ od rodzaju zastosowanych liposomów (69).
Wstêpne rezultaty tej metody s¹ zachêcaj¹ce, ale zanim bêdzie mog³a byæ wykorzystana do transgenezy zwierz¹t gospodarskich musi byæ udoskonalona. Metodê tê
mo¿na te¿ wykorzystaæ w badaniach nad regulacj¹ spermatogenezy na poziomie
molekularnym.

3.2. Mikroiniekcja genetycznie zmodyfikowanych mêskich komórek rozrodczych
Brinster i wsp. (70) opracowali technikê, która polega na pobraniu komórek
z j¹dra zawieraj¹cych transgen od p³odnych samców i mikroiniekcji tych komórek
do kanalików nasiennych niep³odnych samców. W metodzie tej wykorzystuje siê
proces spermatogoenezy i interakcje, które istniej¹ pomiêdzy komórkami kanalików nasiennych. Pierwotne komórki somatyczne, które wspomagaj¹ i od¿ywiaj¹ komórki p³ciowe, tworz¹ œcianê kanalików i okreœlaj¹ nisze dla komórek macierzystych. Proces spermatogenezy jest z³o¿ony, œciœle regulowany i ogromnie produktywny. U szczurów ró¿nicowanie i proces mejozy, który rozpoczyna siê od podzia³u
pojedynczej komórki macierzystej, teoretycznie mo¿e wyprodukowaæ ponad 4 tys.
plemników, chocia¿ w wyniku apoptozy wydajnoœæ procesu spada o 20-50%. Tylko
spermatogonialne komórki macierzyste mog¹ wyprodukowaæ kolonie wszystkich komórek uczestnicz¹cych w spermatogenezie w j¹drze biorcy. W wyniku krzy¿owania
biorcy z nietransgeniczn¹ samic¹ powstaje potomstwo, które niesie geny dawcy.
Metoda ta pozwala omin¹æ trudnoœci i niepewnoœci zwi¹zane z bezpoœredni¹ transfekcj¹ plemników (71,72). Brinster i wsp. dokonali iniekcji œwie¿o izolowanych komórek rozrodczych od myszy dawczyñ do kanalików nasiennych myszy biorców, pozbawionych komórek p³ciowych. Stwierdzili, ¿e normalna spermatogeneza zosta³a
przywrócona u 18-36% biorców, a z przeprowadzonych doœwiadczeñ wynika, ¿e mo¿liwy jest transfer œwie¿o pobranych lub wyhodowanych komórek rozrodczych do
kanalików nasiennych myszy biorcy. Uda³o im siê tak¿e wytworzyæ spermatogenezê
w kanalikach nasiennych biorców po transplantacji komórek p³ciowych, które
40
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uprzednio zamro¿ono w temp. -196°C (73). Ten sam zespó³ próbowa³ opracowaæ
metodê d³ugotrwa³ej hodowli komórek macierzystych (74), w celu ostatecznej ich
transfekcji in vitro przed reimplantacj¹ do kanalików nasiennych j¹der biorców. Z powodzeniem wykorzystano retrowirusy do transfekcji mêskich komórek macierzystych in vitro przed ich mikroiniekcj¹ do kanalików nasiennych (75). Ekspresja transgenu reporterowego lacZ trwa³a u myszy biorców ponad 6 miesiêcy, co wskazuje, ¿e
transgen zosta³ w³¹czony do transfekowanych komórek macierzystych. Potwierdzenie tej hipotezy nast¹pi³o rok póŸniej, gdy wykazano integracjê i transmisjê transgenu u 4,5% potomstwa, bez jakichkolwiek strat pokoleniowych (76). Zespó³ Brinstera
wykaza³ tak¿e mo¿liwoœæ produkcji plemników szczurzych i chomiczych po transplantacji komórek zarodkowych do myszy o obni¿onej odpornoœci (77,78). Wreszcie
Huang i wsp. (79) dokonali transfekcji komórek zarodkowych samców myszy in vivo
z genem koduj¹cym ¿ó³te bia³ko fluorescencyjne (YFP, ang. yellow fluorescent protein),
otrzymuj¹c fluoryzuj¹ce plemniki, które ostatecznie wykorzystano do metody ICSI.
Transgen zosta³ nastêpnie przekazany i w³¹czony do genomu potomstwa.

4. Podsumowanie
Interakcja egzogennego DNA z plemnikami jest procesem, w którym uczestniczy
szereg czynników. Zdolnoœæ plemników wielu gatunków zwierz¹t do wi¹zania egzogennego DNA jest udokumentowana i potwierdzona. Wci¹¿ spotyka siê jednak sceptycyzm i kontrowersje wokó³ tej metody, zwi¹zane z jej funkcjonowaniem i trudnoœciami z uzyskiwaniem powtarzalnych wyników. Zainteresowanie metod¹ jest coraz
wiêksze i, jak siê wydaje, bêdzie ona zyskiwaæ na znaczeniu. Problemem do rozwi¹zania pozostaje bardziej dog³êbne poznanie mechanizmu przy³¹czania i przekazywania obcej informacji genetycznej z u¿yciem plemników jako wektorów egzogennego DNA. Pozwoli³oby to na bardziej precyzyjne okreœlenie uwarunkowañ stosowania tych metod i wykorzystania ich w biotechnologii zwierz¹t jako u¿ytecznego narzêdzia w produkcji transgenicznych osobników.
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