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Near the end of the growth phase, mammalian oocyte achieves competence
to undergo three aspects of maturation, i.e. nuclear, cytoplasmic and genomic.
This review will consider some aspects of cytoplasmic and genomic maturation,
as the nuclear maturation was already presented. The roles of the protein synthesis, bi-directional communication between oocyte and granulosa cells and
calcium oscillations required for acquiring cytoplasmic maturation are discussed. The relevant information on genomic imprinting that causes functional
differences between paternal and maternal genomes and plays an essential role
in mammalian development is reviewed. Moreover, the present findings regarding oocyte-specific genes required for expression of cytoplasmic and genomic
competencies are described.
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* Cz. I tego zagadnienia Charakterystyka zdolnoœci rozwojowej oocytów ssaków
w aspekcie zap³odnienia i rozwoju zarodkowego: I. Dojrza³oœæ j¹drowa i molekularne
aspekty jej regulacji zosta³a opublikowana w „Biotechnologii” 2004, 3 (66), 140-151.

Jolanta Opiela, Lucyna K¹tska-Ksi¹¿kiewicz

1. Wprowadzenie
Dojrza³oœæ oocytu jest podstawowym warunkiem jego zdolnoœci do zap³odnienia i prawid³owego rozwoju zarodkowego, a nastêpnie p³odowego. Uzyskanie tych
zdolnoœci wymaga osi¹gniêcia oprócz dojrza³oœci j¹drowej [1] tak¿e dojrza³oœci cytoplazmatycznej oraz genomowej.
Dojrza³oœæ cytoplazmatyczna oocytu, zwi¹zana z nabyciem dojrza³oœci molekularnej i strukturalnej, warunkuje zarówno zdolnoœæ do zap³odnienia jak i do zapocz¹tkowania oraz kontynuacji podzia³ów mitotycznych zarodka [2,3]. Osi¹gniêcie
dojrza³oœci cytoplazmatycznej nie jest jednak równoznaczne z osi¹gniêciem pe³nej
dojrza³oœci oocytu, gdy¿ w hodowli in vitro mo¿e dojœæ do zaburzeñ w epigenetycznej modyfikacji genów, wynikiem czego jest nieprawid³owy rozwój zarodka, a nastêpnie p³odu. Dojrza³oœæ genomowa jest równoznaczna z prawid³owym zakoñczeniem procesów epigenetycznych, towarzysz¹cych nabyciu imprintingu genomu matczynego [2].

2. Dojrza³oœæ cytoplazmatyczna
Dotychczasowa znajomoœæ procesów prowadz¹cych do osi¹gniêcia zarówno funkcjonalnej jak i molekularnej dojrza³oœci cytoplazmatycznej oocytu ma charakter
fragmentaryczny, szczególnie w porównaniu z poznaniem mechanizmów towarzysz¹cych dojrzewaniu j¹drowemu [1,2]. Oocyty, uzyskane z ma³ych pêcherzyków antralnych, wykazuj¹ ograniczon¹ zdolnoœæ rozwojow¹ w porównaniu z oocytami pochodz¹cymi z pêcherzyków wiêkszych [4]. Jednak¿e, jak wykazano w licznych doœwiadczeniach, nawet w przypadku oocytów pochodz¹cych z wiêkszych pêcherzyków antralnych, tylko czêœæ (np. u byd³a ok. 40%), mimo uzyskania in vitro stadium
MII, rozwija siê po zap³odnieniu do stadium blastocysty. Wskazuje to, ¿e oocyty
osi¹gaj¹ce dojrza³oœæ in vitro mog¹ nie wykazywaæ pe³nych zdolnoœci rozwojowych
na skutek zaburzeñ w syntezie bia³ek, nieprawid³owoœci w transporcie sygna³ów, jonów (zw³aszcza jonów wapnia), a tak¿e ró¿nych innych substancji, które w konsekwencji prowadz¹ do nieprawid³owego dojrzewania cytoplazmy [5].

2.1. Synteza bia³ek
W fazie wzrostu oocyt syntetyzuje i magazynuje bia³ka i matczyny mRNA, które
s¹ konieczne dla prawid³owego przebiegu rozwoju przedimplatacyjnego, szczególnie podczas krytycznych, w warunkach in vitro, etapów rozwoju zarodka jak aktywacja genomu zarodkowego (u byd³a w stadium 8-16-komórkowym) oraz przejœcie ze
stadium moruli do blastocysty, w których to etapach czêsto dochodzi do zahamowania podzia³ów zarodka.
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W wykonanej analizie porównawczej oocytów dojrzewaj¹cych in vivo i in vitro
wykazano wystêpowanie znacznych ró¿nic, zarówno w iloœci jak i jakoœci badanych
bia³ek [6,7]. Dla przyk³adu: w dojrzewaj¹cych in vitro oocytach ludzkich stwierdzono
brak 9 specyficznych bia³ek, które s¹ obecne w oocytach dojrzewaj¹cych in vivo [6].
Równie¿ u byd³a wykazano obni¿on¹ zawartoœæ bia³ek w oocytach dojrzewaj¹cych
in vitro w porównaniu do dojrzewaj¹cych in vivo [7]. Bia³ka, które nie s¹ syntetyzowane podczas dojrzewania in vitro lub te¿ powstaj¹ w mniejszej iloœci ni¿ w warunkach in vivo, uczestnicz¹ w regulacji cyklu komórkowego i warunkuj¹ prawid³owy
rozwój zarodka, a nastêpnie p³odu.
Intensywna synteza bia³ek w oocytach wiêkszoœci gatunków nastêpuje przed
wznowieniem procesu dojrzewania oocytu. U kozy, œwini, owcy i krowy w obecnoœci inhibitorów syntezy bia³ek oocyty nie s¹ zdolne do wznowienia mejozy [8] co dowodzi, ¿e te nowo syntetyzowane bia³ka bior¹ udzia³ w dojrzewaniu. Proces transkrypcji ca³kowicie wygasa podczas dojrzewania mejotycznego, a ekspresja genów
jest regulowana w tym czasie wy³¹cznie na poziomie translacji [9,10]. Informacja,
przepisana z DNA na mRNA – wówczas gdy transkrypcja by³a mo¿liwa – zostaje
zmagazynowana, natomiast translacja w celu zapocz¹tkowania syntezy ³añcucha
bia³kowego nastêpuje póŸniej, niezale¿nie od procesu transkrypcji [9,10]. W j¹drze
komórki ssaka do mRNA do³¹czany jest ogon poly-(A), o przeciêtnej d³ugoœci
250-300 reszt adenozylowych. Podczas transportu mRNA z j¹dra do cytoplazmy nastêpuje skracanie ogona poly-(A) [11]. Natomiast aktywacja zmagazynowanego,
bêd¹cego w spoczynku, mRNA polega na wyd³u¿eniu ogona poly-(A) [12]. Wyd³u¿enie ogona poli-(A) w cytoplazmie skorelowane jest z aktywacj¹ translacji [13]. Dla regulacji tego procesu konieczna jest fosforylacja zarówno czynników inicjuj¹cych
translacjê (eIFs, eukaryotic initiation factors) jak i ich regulatorów [14].
Najlepiej scharakteryzowanym czynnikiem inicjuj¹cym translacjê jest eIF4E (cap
binding protein), nale¿¹cy do kompleksu eIF4F (cap-binding complex). Ten ostatni kompleks tworz¹ 3 podjednostki, oprócz wspomnianego ju¿ czynnika eIF4E, enzym eIF4A
(bêd¹cy helikaz¹ RNA) oraz czynnik eIF4G [15]. Bia³ko eIF4E rozpoznaje „kapturek” na
koñcu 5’ ³añcucha mRNA, tj. 7-metyloguanozynê (m7GpppN). Z kolei helikaza RNA, tj.
czynnik eIF4A, rozwija drugorzêdow¹ strukturê mRNA z wykorzystaniem energii ATP
[16]. Natomiast czynnik eIF4G wspó³dzia³a z eIF4A, eIF4E oraz kilkoma innymi
bia³kami jak np. PABP (poly(A)-binding protein) i kinazami bia³kowymi. Reasumuj¹c,
kompleks eIF4F stymuluje tworzenie kompleksu mRNA-rybosom, niezbêdnego w tworzeniu ³añcucha polipeptydowego. Tomek i wsp. (2002) w przeprowadzonych badaniach wykazali, ¿e w stadium GV synteza bia³ek jest niewielka. Natomiast w GVBD, kiedy nastêpuje fosforylacja eIF4E, wzrasta ona 3-krotnie w porównaniu do poziomu
w stadium GV. Z kolei w stadium MII translacja odpowiada znowu tej, jak¹ stwierdzono w stadium GV, mimo obecnoœci ufosforylowanego czynnika eIF4E [9]. Informacje te
uzupe³ni³y badania Melo Sterza i wsp. (2003), w których wykazano, ¿e zahamowanie
translacji w stadium MII mo¿e nastêpowaæ w skutek zablokowania czynnika eIF4F
przez bia³ko wi¹¿¹ce 4E-BP1, potencjalny inhibitor tego czynnika [17].
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2.2. Rola komórek wzgórka jajonoœnego oraz wybranych bia³ek w dojrza³oœci
cytoplazmatycznej oocytu
Jednym z warunków koniecznych dla uzyskania dojrza³oœci cytoplazmatycznej
oocytu jest zachowanie prawid³owej ³¹cznoœci z komórkami ziarnistymi pêcherzyka
[18,19] poprzez wypustki komórek ziarnistych, tzw. TPZs (transzonal projections),
które przenikaj¹c przez os³onkê przejrzyst¹ docieraj¹ do powierzchni oolemmy
[20]. Dziêki tej ³¹cznoœci mo¿e nastêpowaæ dwukierunkowa wymiana sygna³ów, jonów oraz ró¿nych zwi¹zków miêdzy oocytem a komórkami ziarnistymi. Bezpoœrednie po³¹czenia szczelinowe (gap junctions), bêd¹ce jedn¹ z form TPZs, umo¿liwiaj¹
miêdzykomórkowy transport ma³ych cz¹steczek o masie poni¿ej 1 kDa [21]. Po³¹czenia szczelinowe buduj¹ bia³ka nale¿¹ce do rodziny koneksyn. Dotychczas wykryto ponad 20 bia³ek nale¿¹cych do tej rodziny [21,22]. U byd³a, ekspresja specyficznej koneksyny zale¿na jest od stadium rozwoju pêcherzyka; np. koneksyna 37
(Cx37) obecna jest w pêcherzykach przedantralnych, a jej ekspresja wyraŸnie
zmniejsza siê podczas wzrostu pêcherzyka i powstawania antrum [23]. Przerwanie
po³¹czeñ szczelinowych typu gap-junction miêdzy oocytem a komórkami ziarnistymi, które mo¿e nast¹piæ w wyniku wy³¹czenia genu Cx37, uniemo¿liwia wznowienie
mejozy [24]. Carabatsos i wsp. (2000) w przeprowadzonych doœwiadczeniach wykazali, ¿e oocyty myszy Cx37-/- charakteryzowa³y siê zdekondensowan¹ chromatyn¹,
typow¹ dla stadium GV, oraz interfazowym uk³adem mikrotubul. Brak kondensacji
chromatyny by³ przyczyn¹ zablokowania transkrypcji, a w konsekwencji ekspresji
genów. W badaniach tych wykazano, ¿e po³¹czenia szczelinowe s¹ niezbêdne zarówno dla uzyskania dojrza³oœci j¹drowej jak i cytoplazmatycznej. Po³¹czenia TPZ
umo¿liwiaj¹ przep³yw zwi¹zków energetycznych i wymianê jonow¹, dziêki czemu
komórki ziarniste pe³ni¹ funkcjê od¿ywcz¹ w stosunku do oocytu, a tak¿e transportuj¹ zwi¹zki parakrynne produkowane przez oocyt, a odgrywaj¹ce niezwykle istotn¹ rolê w uzyskaniu jego kompetencji rozwojowej. Za przyk³ad mo¿e tu s³u¿yæ
ró¿nicuj¹cy czynnik wzrostu GDF-9 (growth differentiation factor-9), nale¿¹cy do rodziny transformuj¹cych czynników wzrostu TGFb (transforming growth factor b).
Oocyty myszy z wy³¹czonym genem GDF-9 osi¹gaj¹c normaln¹ wielkoœæ nie uzyskuj¹ kompetencji mejotycznej [25]. Podobn¹ rolê przypisuje siê receptorowi kinazy
prototyrozyny, c-kit, który zlokalizowany jest w b³onie komórkowej oocytu oraz
jego ligandowi kit, bêd¹cemu tworem komórek ziarnistych [26]. Mutacje w receptorze c-kit prowadz¹ do bezp³odnoœci u myszy oraz manifestuj¹ siê b³êdami w gametogenezie [26]. Czynnik wzrostu GDF-9 oraz kompleks kit/kit ligand wspó³dzia³aj¹
ze sob¹ w regulacji wzrostu oocytu, proliferacji oraz ró¿nicowaniu komórek ziarnistych [26,27]. Wykazano ponadto, ¿e bia³ka te bior¹ udzia³ w osi¹ganiu dojrza³oœci
cytoplazmatycznej [20,28].
Kolejnym zwi¹zkiem parakrynnym z rodziny TGFb wytwarzanym przez oocyt
jest bia³ko morfogenetyczne koœci BMP-15 (bone morphogenetic protein 15) zwane
równie¿ GDF-9B. Wykazano, ¿e powstawanie tego bia³ka jest uwarunkowane dzia154
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³aniem pojedynczego genu na chromosomie X u ssaków [29]. Bia³ko to odgrywa rolê
w regulacji funkcji jajników, co wykazano u owiec ras Inverdale i Hanna [29,30].
W populacjach tych wystêpuj¹ mutacje genów sprzê¿onych z chromosomem X.
Osobniki heterozygotyczne pod wzglêdem genu BMP-15 owuluj¹ wiêcej komórek
jajowych, natomiast u osobników homozygotycznych pod wzglêdem tego genu
stwierdza siê niedorozwój jajników [31]. Rozwój pêcherzyków jajnikowych zostaje
wówczas zatrzymany w stadium pêcherzyka I-rzêdu [30], przy czym komórki ziarniste nie ulegaj¹ proliferacji, natomiast oocyt kontynuuje wzrost. W rezultacie pêcherzyki jajnikowe zawieraj¹ prawid³owej wielkoœci oocyty, otoczone pojedyncz¹ warstw¹ komórek ziarnistych [32]. Podobny defekt morfologiczny obserwowano u myszy z wy³¹czonym genem GDF-9 [25]. W przeciwieñstwie do owiec, inaktywacja
genu BMP-15 u myszy powoduje w tkance jajnikowej minimalne zmiany histopatologiczne. Jajniki myszy BMP-15-/- nie ró¿ni¹ siê morfologicznie w porównaniu do myszy BMP-15+/- i BMP-15+/+, lecz owuluj¹ mniej komórek jajowych, co skutkuje obni¿eniem p³odnoœci [33]. Natomiast heterozygoty pod wzglêdem genu BMP-15
(BMP-15+/-) nie wykazuj¹ podwy¿szonej p³odnoœci, jak to ma miejsce u owiec [33].
Mimo ró¿nic gatunkowych w manifestacji ekspresji genu BMP-15 wykazano, ¿e produkt genu BMP-15 reguluje funkcje jajnika oraz osi¹gniêcie dojrza³oœci cytoplazmatycznej oocytu wp³ywaj¹c na proliferacje komórek ziarnistych i ich ekspansjê w czasie dojrzewania oocytu [33].

2.3. Rola jonów wapnia w dojrzewaniu cytoplazmy; markery dojrza³oœci cytoplazmatycznej
Stwierdzono, ¿e dla prawid³owego przebiegu procesu dojrzewania cytoplazmy
oocytu niezbêdny jest odpowiedni poziom jonów Ca2+ [34]. Boni i wsp. (2002)
w nowszych badaniach wskazuj¹, ¿e poziom jonów Ca2+ w b³onie komórkowej niedojrza³ych oocytów oraz poziom wewn¹trzkomórkowych zapasów jonów Ca2+
w dojrza³ych oocytach mog¹ s³u¿yæ jako markery ich kompetencji rozwojowej [35].
Mechanizmy generuj¹ce i podtrzymuj¹ce oscylacje jonów Ca2+ w cytoplazmie oocytu s¹ niezbêdne podczas reakcji korowej, dla po³¹czenia ziaren korowych z oolem¹,
a tak¿e dla aktywacji komórki jajowej [36,37].
Innym markerem kompetencji rozwojowej oocytu okaza³a siê dehydrogenaza
glukozo-6-fosforanowa (G6PD), enzym syntetyzowany w pierwszej po³owie fazy S,
w czasie wzrostu oocytu [38]. Odgrywa on istotn¹ rolê w czasie wzrostu komórki,
dostarczaj¹c NADPH dla regulacji procesów oksydacyjnych [39]. Zwiêkszona aktywnoœæ enzymatyczna G6PD jest negatywnie skorelowana z kompetencj¹ mejotyczn¹
oocytów, a tym samym efektywnoœci¹ zap³odnienia i rozwoju zarodkowego [40,41].
Ten marker dojrza³oœci cytoplazmatycznej mo¿e byæ szczególnie przydatny dla przy¿yciowej oceny kompetencji mejotycznej oocytów, w przypadku gdy jako dawczynie oocytów do hodowli in vitro wykorzystywane s¹ niedojrza³e p³ciowo samice.
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Kompetencja mejotyczna oocytów, jak wiadomo, wzrasta wraz z wielkoœci¹ pêcherzyka jajnikowego, z którego zosta³ on uzyskany [6]. Stosowane czêsto metody pozyskiwania niedojrza³ych oocytów poprzez nacinanie powierzchni jajnika lub aspiracje p³ynu pêcherzykowego z zawartym w nim oocytem nie pozwalaj¹ na precyzyjne
okreœlenie wielkoœci pêcherzyków i ich selekcjê, tym samym dostarczaj¹ heterogenicznej populacji oocytów, o zró¿nicowanych kompetencjach rozwojowych. Odpowiednio przeprowadzona selekcja oocytów jest niezwykle istotnym elementem metody dojrzewania oocytów in vitro. Dotychczasowe metody selekcji oocytów oparte
by³y na ich jakoœci morfologicznej, ocenianej na podstawie stanu cytoplazmy i wygl¹du otaczaj¹cych oocyt komórek wzgórka jajonoœnego. Ostatnio opracowano now¹, przy¿yciow¹ metodê selekcji niedojrza³ych oocytów kozy [40], byd³a [41] i œwini
[42] przeznaczanych do dojrzewania in vitro. Selekcji dokonywano po przy¿yciowym
barwieniu kompleksów oocyt-komórki wzgórka jajonoœnego brylantowym b³êkitem
krezylu (BCB, brilliant cresyl blue). Barwienie to pozwala na okreœlenie aktywnoœci
G6PD – w obecnoœci aktywnego enzymu nastêpuje redukcja koloru b³êkitnego
w barwniku BCB do zwi¹zku bezbarwnego.
Z najnowszych badañ wynika, ¿e zwiêkszenie odsetka oocytów osi¹gaj¹cych in
vitro dojrza³oœæ cytoplazmatyczn¹, w przypadku gdy pozyskiwane s¹ z mniejszych
pêcherzyków antralnych, mo¿na uzyskaæ w rezultacie wyd³u¿enia stadium profazy I
podzia³u mejotycznego, po zastosowaniu inhibitorów wznowienia mejozy. W przypadku oocytów bydlêcych stosowane mog¹ byæ dwa specyficzne inhibitory kinazy
MPF: butyrolakton I oraz roskowityna [43]. Podobnie u myszy, odwracalne zablokowanie mejozy inhibitorem fosfodiesterazy – PDE3 zwiêksza kompetencje rozwojowe oocytów pochodz¹cych z ma³ych pêcherzyków antralnych [44].

3. Dojrza³oœæ genomowa – genomowy imprinting
Dojrza³oœæ genomowa oocytu jest równoznaczna z prawid³owym zakoñczeniem
procesów epigenetycznych, towarzysz¹cych nabyciu imprintingu genomu matczynego. Obejmuje ca³okszta³t epigenetycznych modyfikacji zachodz¹cych w okresie
wzrostu oocytu [2]. Skutkiem tych modyfikacji s¹ zmiany w ekspresji genów, powstaj¹ce bez równoczesnej zmiany w sekwencji DNA. Imprinting oocytów mo¿na
okreœliæ jako monoalleliczn¹, zale¿n¹ od p³ci, ekspresjê genu. Imprinting (piêtnowanie alleli) jest epigentycznie kontrolowanym zjawiskiem, gdy¿ mechanizmy inne ni¿
sekwencja DNA rozró¿niaj¹ allele rodzicielskie. Podlegaj¹ce imprintingowi geny posiadaj¹ specyficzne znakowanie jednego z alleli rodzicielskich, co prowadzi do zale¿nych od p³ci ró¿nic w ekspresji [45]. Napiêtnowane allele, pochodzenia matecznego
lub ojcowskiego, pod wzglêdem funkcjonalnym nie s¹ sobie równe. Stwierdzono, ¿e
rozwój zarodków uniparentnych (powsta³ych w wyniku po³¹czenia dwóch genomów
mêskich b¹dŸ ¿eñskich) nie zostaje prawid³owo ukoñczony. Obserwacje te wskazuj¹
na ró¿nice miêdzy allelami pochodzenia matczynego i ojcowskiego [45].
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Wykazano równie¿, ¿e genomowy imprinting gamet (charakterystyczny dla nich
wzór metylacji napiêtnowanych genów) jest „wymazywany” dopiero w trakcie rozwoju pierwotnych komórek p³ciowych. U myszy to „wymazanie” nastêpuje w czasie
osiedlania pierwotnych komórek p³ciowych w gonadzie, tj. miêdzy 10. a 12. dniem
ci¹¿y [46]. Nastêpnie imprinting ustanawiany jest ponownie, podczas oogenezy
i spermatogenezy. Pierwotne komórki p³ciowe s¹ prawie ca³kowicie wolne od imprintingu, ale stopniowo, w czasie gametogenezy, nastêpuje specyficzna metylacja
DNA, zale¿na od p³ci i determinuj¹ca ekspresjê danego genu, np. gen H19 pochodzenia ojcowskiego w wyniku metylacji zostaje wy³¹czony, natomiast ten sam gen
u samic nie podlega metylacji skutkiem czego nastêpuje jego ekspresja [47-49].
U ssaków oko³o 0,1-1% wszystkich genów podlega piêtnowaniu genomowemu
[50,51]. Monoalleliczna ekspresja genu i wyciszenie transkrypcji nastêpuje w wyniku metylacji DNA, tj. enzymatycznego przy³¹czania reszt metylowych [50,51].
Stwierdzono jednak, ¿e metylacja nie jest jedynym markerem epigenetycznym, który pozwala na rozró¿nianie napiêtnowanych alleli. Do innych markerów zaliczyæ
mo¿na modyfikacjê histonów, która polega na acetylacji ich aminokwasów wy³¹cznie w obrêbie allelu podlegaj¹cego ekspresji [52]. Metylacja DNA nastêpuje w pozycji 5 cytozyny, g³ównie w obrêbie wysp CpG. Odcinki DNA kontroluj¹ce ekspresjê
genu zawieraj¹ powtórzone sekwencje CpG, które mog¹ ulegaæ metylacji. Brak grup
metylowych w tych odcinkach zwi¹zany jest z aktywnoœci¹ transkrypcyjn¹ genu, natomiast ich metylacja blokuje transkrypcjê. W procesie tym uczestnicz¹ specyficzne
bia³ka wi¹¿¹ce (MBDs, methyl-CpG binding proteins) [53]. Bia³ka te, wspó³dzia³aj¹c
z dwuacetylazami histonowymi (HDAC), powoduj¹ kondensacjê chromatyny uniemo¿liwiaj¹c¹ transkrypcjê [54]. Stwierdzono, ¿e metylacja DNA gwarantuje stabilnoœæ chromosomów oraz ich integralnoœæ strukturaln¹ poprzez zablokowanie ekspresji bogatych w sekwencje CpG retrotranspozonów [55]. Przyjmuje siê, ¿e naznaczanie alleli rodzicielskich wykszta³ci³o siê w toku ewolucji procesu metylacji, której wyjœciowym zadaniem by³a ochrona genomu [56].
Proces metylacji katalizowany jest przez rodzinê metylotransferaz DNA (Dnmt,
DNA cytosine-5-methyltransferase). Dotychczas zidentyfikowano kilka metylotransferaz DNA jak np. Dnmt1- odpowiedzialn¹ za utrzymanie stanu metylacji, Dnmt3a i 3b
– odpowiedzialne za metylacje de novo [57]. Wykryto równie¿ bia³ko Dnmt3L, które
jest homologiem enzymów Dnmt3a i 3b, jednak nie ma ono w procesie metylacji
w³aœciwoœci katalitycznych [58]. Izoforma metylotransferazy Dnmt1/o, specyficzna
dla oocytu, nie jest konieczna dla ustanowienia matecznego imprintingu, ale jest
niezbêdna dla zachowania metylacji w napiêtnowanych loci [59]. Wykazano, ¿e brak
metylotransferazy Dnmt1/o w oocytach powodowa³ zamieranie wiêkszoœci p³odów
mysich podczas ich rozwoju [59].
Rolê imprintingu w czasie wzrostu oocytu doskonale udokumentowa³y badania
z zakresu transplantacji j¹der i klonowania, w których u¿ywano j¹der komórek
p³ciowych w ró¿nych stadiach rozwoju [60]. W doœwiadczeniach tych wykazano, ¿e
potencja³ rozwojowy oocytu jest zale¿ny od fazy jego wzrostu, a piêtnowanie genoBIOTECHNOLOGIA 2 (69) 151-162 2005
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mowe nastêpuje podczas wzrostu [61]. Podczas badania mo¿liwoœci rozwoju zarodków mysich powsta³ych w rezultacie transplantacji j¹der pochodz¹cych z oocytów
o zró¿nicowanej wielkoœci stwierdzono, ¿e prawid³owy rozwój mo¿e nast¹piæ jedynie, wówczas gdy Ÿród³em chromatyny matecznej jest oocyt w pe³ni wyroœniêty, np.
w przypadku myszy pobrany po 16. dniu ¿ycia. Natomiast u¿ycie chromatyny z oocytów m³odszych zwierz¹t prowadzi³o do zaburzeñ w embriogenezie wskutek niepe³nej modyfikacji epigenetycznej genomu oocytu oraz nie ukoñczonego procesu
piêtnowania matecznych genów [62].
W badaniach Lucifero i wsp. (2002) wykazano, ¿e w nierosn¹cych, ma³ych oocytach nie wystêpuje jeszcze metylacja, w rosn¹cych oocytach œredniej wielkoœci metylacja alleli ma charakter mozaikowy, natomiast imprinting jest kompletny dopiero
w dojrza³ych oocytach, w stadium metafazy II. Imprinting genów matecznych rozpoczyna siê w okresie pourodzeniowym, stosunkowo póŸno w procesie oogenezy, bo
dopiero w stadium diplotenu pierwszego podzia³u mejotycznego. Natomiast imprinting genów ojcowskich, jak wykazano na przyk³adzie genu H19, zostaje zainicjowany stosunkowo wczeœnie w procesie spermatogenezy, ju¿ w diploidalnych,
prenatalnych gonocytach, na d³ugo przed zapocz¹tkowaniem mejozy, a zakoñczony
jest przed osi¹gniêciem stadium pachytenu, ju¿ po urodzeniu [47]. W oocytach
w stadium metafazy II stwierdzono ca³kowit¹ metylacjê DMRs (differentially methylated
regions) genów Snrpn, Igf2r, Peg3, natomiast brak metylacji tych genów w dojrza³ych plemnikach [47].
Po zap³odnieniu czêœæ genów ulega demetylacji [48], jednak loci napiêtnowane
w trakcie rozwoju przedimplatacyjnego zachowuj¹ charakterystyczny dla nich wzór
metylacji [63]. Wzór ten zachowany jest równie¿ w trakcie metylacji de novo, która
rozpoczyna siê w wêŸle zarodkowym blastocysty przy udziale metylaz de novo: Dnmt3a
i 3b [64]. Wczesna metylacja de novo jest konieczna dla prawid³owego rozwoju
p³odu. Zarodek, u którego eksperymentalnie zablokowano aktywnoœæ metylotransferaz Dnmt3a i b cechuj¹ anomalia wszystkich linii komórkowych [64].
Podlegaj¹ce piêtnowaniu geny ssaków uczestnicz¹ w regulacji wzrostu i rozwoju
p³odu, w rozwoju i funkcjonowaniu b³on p³odowych, a tak¿e wp³ywaj¹ na zachowanie osobnika po urodzeniu [65]. Wiêkszoœæ genów pochodzenia ojcowskiego wspomaga wzrost p³odu, natomiast przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ genów pochodzenia matczynego ma dzia³anie przeciwne [49]. Przyk³adem jest gen Igf2r (insulin-like growth
factor 2 receptor), którego produkt bia³kowy jest regulatorem wzrostu i rozwoju
p³odu. Myszy, które dziedzicz¹ zmutowany, mateczny allel genu Igf2r padaj¹ bezpoœrednio po urodzeniu. Dodatkowo obserwowano u nich zwiêkszon¹ œrednio o 20-25%
masê cia³a, podwy¿szony poziom IGF2 we krwi oraz inne anomalia [66]. Analogiczny
wzrost masy cia³a zaobserwowano u p³odów zwierz¹t domowych powsta³ych w wyniku klonowania lub pozaustrojowej produkcji zarodków, a zespó³ tego typu objawów okreœla siê jako syndrom du¿ego potomstwa (LOS, large offspring syndrome).
U owiec ze stwierdzonym zespo³em LOS, wykazano brak ekspresji genu Igf2r oraz
jego b³êdn¹ metylacjê [67].
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Kolejnym genem podlegaj¹cym imprintingowi, który odgrywa istotn¹ rolê w rozwoju zarodka jest gen Snrpn (small nuclear ribonucleoprotein N). Mikrodelecja lub
translokacja tego genu u ludzi nastêpuj¹ca w obrêbie chromosomu 15 (q11-q13)
prowadzi do powstania zespo³u Angelmana (AS) lub Pradera-Willego (PWS). W przypadku zespo³u Pradera-Willego chromosom 15 pochodzi od ojca, podczas gdy w zespole Angellmana chromosom 15 pochodzi od matki [68]. Pomimo ¿e przyczyn¹ obu
zespo³ów jest defekt tego samego genu to osoby z PWS charakteryzuj¹ siê fenotypem ca³kowicie odmiennym od fenotypu AS. Odmienne fenotypy obu zespo³ów
wskazuj¹ na funkcjonalne, zale¿ne od p³ci, zró¿nicowanie rejonu 15q11-13 [45,68].
Ró¿nice w metylacji DNA w obrêbie tego regionu wykorzystywane s¹ w diagnostyce
wymienionych zespo³ów. Udokumentowano przypadki podwy¿szonego wystêpowania zespo³ów AS i PWS u dzieci poczêtych przy u¿yciu technik wspomaganego rozrodu (IVF i/lub ICSI), co sk³ania do poszukiwania zale¿noœci miêdzy stosowaniem
tych technik a wystêpowaniem b³êdów w nabywaniu prawid³owego imprintingu.
W dotychczasowych badaniach potwierdzono, ¿e stosowanie technik wspomaganego rozrodu niesie ryzyko wyst¹pienia takich b³êdów. Zainteresowanie problematyk¹
imprintingu genomowego oraz epigenetycznego przeprogramowania szczególnie
wzros³o w zwi¹zku z dynamicznym rozwojem technik klonowania ssaków. Dotychczas nie wyjaœniono jeszcze czy przeniesienie wysoko zmetylowanego j¹dra komórki somatycznej do cytoplazmy wyenukleowanego oocytu jest g³ówn¹ przyczyn¹ niskiej wydajnoœci klonowania somatycznego. Rozwa¿a siê, czy oocyt jest zdolny do
pe³nego przemodelowania epigenetycznego j¹dra komórki somatycznej, które ju¿
jest zmetylowane [50].

4. Geny specyficzne dla uzyskania kompetencji rozwojowej oocytu
Przy wykorzystaniu techniki knock-out uda³o siê zidentyfikowaæ specyficzne
geny, które uczestnicz¹ w osi¹ganiu kompetencji rozwojowej oocytu. Oprócz wczeœniej opisanych genów GDF-9, BMP-15, Cx37, których defekty uniemo¿liwiaj¹ prawid³owy wzrost i dojrzewanie oocytu, nale¿y wspomnieæ równie¿ o genie FIGa odpowiedzialnym za formowanie pêcherzyka jajnikowego [69]. Rolê produktów genów cdc25b, c-mos i formin-2 omówiono ju¿ wczeœniej [1]. Specyficzne dla oocytu
s¹ równie¿ geny Mater, Dnmt1 i TCL1. Ich transkrypcja i translacja odbywa siê
w trakcie oogenezy, natomiast aktywacja nastêpuje dopiero w okresie rozwoju
przedimplantacyjnego. Gen Mater umo¿liwia kontynuacjê podzia³u zygoty do stadium 2-komórkowego [70]. Wy³¹czenie genu Dnmt1 skutkuje b³êdami w procesie
imprintingu genomu [59], natomiast produkt genu TCL1 umo¿liwia kompakcjê moruli [71].
Odkrycie genów specyficznych dla oocytu, które uczestnicz¹ w jego dojrzewaniu, a nastêpnie w rozwoju zarodka ma znaczenie aplikacyjne, gdy¿ produkty tych
genów mog¹ s³u¿yæ jako markery jakoœci oocytu.
BIOTECHNOLOGIA 2 (69) 151-162 2005
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5. Podsumowanie
Dynamiczny rozwój biotechnologii rozrodu, który nast¹pi³ w ostatnich 20. latach ubieg³ego stulecia, zaowocowa³ m.in. opracowaniem metod pozwalaj¹cych na
lepsze wykorzystanie potencja³u rozrodczego samicy. Wynika ono ze stosowania
w rozrodzie zwierz¹t takich metod biotechnologicznych jak: przenoszenie zarodków, seksowanie nasienia lub zarodków, klonowanie zarodkowe i somatyczne czy
otrzymywanie zwierz¹t transgenicznych. W zwi¹zku z tym powsta³o znaczne zapotrzebowanie na gamety ¿eñskie oraz zarodki, zarówno dla celów hodowlanych jak
i doœwiadczalnych. Prawid³owo dojrza³y oocyt musi osi¹gn¹æ dojrza³oœæ j¹drow¹, cytoplazmatyczn¹ i genomow¹. Szczegó³owe poznanie mechanizmów kieruj¹cych
osi¹ganiem wszystkich aspektów dojrza³oœci pozwoli³oby na optymalizacjê warunków hodowli in vitro tak, aby oocyty dojrzewaj¹ce in vitro nie odbiega³y jakoœci¹ od
oocytów dojrzewaj¹cych in vivo. Aby to osi¹gn¹æ potrzebna jest jednak lepsza znajomoœæ mechanizmów biologii molekularnej oocytów i zarodków.
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