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The commonly used source of nuclear recipient cells in the somatic cell
cloning of pigs are in vivo-matured (ovulated) or in vitro-matured oocytes, reversibly blocked at the second metaphase (MII) stage. One of the most important
factors that significantly affect the developmental competences of porcine
cloned embryos is the artificial activation of oocytes reconstructed with somatic
cell nuclei. The ability of an artificial stimulus to activate MII-stage oocytes and
to initiate embryo development is essential for successfull cloning by somatic
cell nuclear transfer. This ability is especially important for species such as the
pig where relatively little is known about early embryonic development and
where in vitro handling procedures have not been optimized. An optimal time
frame to activate gilt or sow oocytes may depend on both the time required for
completion of nuclear-cytoplasmic maturation and the time by which aging process of mature oocytes starts. Cytoplasmic maturation is likely to include
changes in the properties, size, and density of cytoplasmic Ca2+ release channels necessary for the oocyte to elicit an increase in intracellular Ca2+ concentration in response to the activating stimuli and subsequent development. Activation of oocytes, which has been induced either during fertilization or by artificial agents during the cloning procedure, evokes the cytosolic calcium concentration ([Ca2+]c) oscillations or single [Ca2+]c transients. Despite the uncertainty
of how the initial rises in [Ca2+]c are prompted, it is widely accepted that physiological or artificial activation stimulates the phosphoinositide pathway, with
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the generation of myo-inositol-1,4,5-trisphosphate (InsP3) by the enzymatic action of phospholipase C
(PLC), and the subsequent release of calcium cations from endoplasmic reticulum. Further investigation
into the role of PLC isoforms as the triggers of [Ca2+]c increases has led to the recent identification of a
sperm-specific PLC (PLC-x) as the putative sperm-derived oocyte activating factor. It is known that
InsP3-mediated calcium signaling pathway is responsible for downregulation of maturation-promoting
factor (MPF), which contributes to such events during oocyte activation as resumption and termination
of meiosis, extrusion of the second polar body, pronuclear formation, transition from meiotic to mitotic
control of cell cycle and initiation of embryonic cleavage.
Key words:
pig, somatic cell cloning, reconstructed oocyte, meiotic maturation, artificial activation, MPF, CSF,
MAPK, Ca2+ ion, PLC, PIP2, InsP3, ryanodin receptor, calcium-release channel.

1. Wstêp
Podstawowym celem pracy by³o dokonanie szczegó³owego przegl¹du literatury
(z uwzglêdnieniem badañ w³asnych) z zakresu biochemicznych, molekularnych
i biofizycznych uwarunkowañ procesu aktywacji oocytów œwini. W pracy scharakteryzowane zosta³y dok³adnie poszczególne etapy aktywacji oocytów w warunkach fizjologicznych (w procesie zap³odnienia) lub w warunkach embriologii eksperymentalnej (w klonowaniu somatycznym). Istotna czêœæ pracy poœwiêcona zosta³a okreœleniu wp³ywu dojrzewania mejotycznego na aktywacjê oocytów oraz wykazaniu
œcis³ych zale¿noœci pomiêdzy tymi dwoma procesami. Wyszczególnione zosta³y
równie¿ mechanizmy i czynniki regulatorowe procesów dojrzewania j¹drowo-cytoplazmatycznego oraz aktywacji oocytów. Ponadto, zwrócona zosta³a uwaga na znaczenie ró¿nic i podobieñstw w profilu przyrostu stê¿enia jonów wapnia w ooplazmie, jakie wystêpuj¹ pomiêdzy naturaln¹ aktywacj¹ oocytów œwini, a sztuczn¹ aktywacj¹ zrekonstruowanych oocytów w klonowaniu somatycznym z wykorzystaniem rozmaitych czynników aktywuj¹cych (fizycznych lub chemicznych). Dlatego
te¿ uwzglêdnione zosta³y bie¿¹ce opinie na temat optymalnej metody (optymalnych
metod) sztucznej aktywacji oocytów w klonowaniu œwiñ. Nie bez znaczenia pozostaje tak¿e wyodrêbnienie zasadniczych ró¿nic w procesach dojrzewania i aktywacji
pomiêdzy oocytami owulowanymi a oocytami poddanymi hodowli in vitro.
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2. Molekularne pod³o¿e strukturalno-funkcjonalnych zmian
zachodz¹cych podczas dojrzewania mejotycznego i aktywacji
oocytów-biorców j¹der komórek somatycznych w klonowaniu œwiñ
2.1. Czynniki warunkuj¹ce proces dojrzewania mejotycznego oocytów w warunkach wewn¹trz- i pozaustrojowych
W procedurze klonowania somatycznego œwiñ powszechnie wykorzystywane
Ÿród³o biorców egzogennych j¹der komórkowych stanowi¹ dojrza³e in vivo oocyty.
S¹ one pozyskiwane z jajowodów stymulowanych hormonalnie samic-dawczyñ (1,2).
Kolejnym Ÿród³em komórek-biorców s¹ oocyty pozyskiwane poubojowo z jajników
loch lub loszek. Takie oocyty osi¹gaj¹ dojrza³oœæ mejotyczn¹ (j¹drow¹) i cytoplazmatyczn¹, a tak¿e epigenomow¹ w warunkach in vitro (3,4). Charakterystyczn¹
cech¹ dojrza³ych oocytów jest przejœciowe zatrzymanie siê cyklu komórkowego
w metafazie drugiego podzia³u mejotycznego (MII).
Morfologiczna i biochemiczna kondycja zarodków klonalnych œwini, a w konsekwencji ich zdolnoœci rozwojowe, w znacznym stopniu uwarunkowane s¹ dobr¹ jakoœci¹ oocytów wykorzystanych w procedurze klonowania, charakteryzuj¹c¹ siê
pe³n¹ synchronizacj¹ dojrza³oœci j¹drowej, cytoplazmatycznej i epigenomowej (2,3,5).
Osi¹gniêcie stanu dojrza³oœci epigenomowej jest zwi¹zane z uzyskaniem przez
oocyt w³aœciwego stopnia zaawansowania epigenetycznych modyfikacji kowalencyjnych DNA genomowego oraz bia³ek histonowych rdzenia nukleosomowego chromatyny j¹drowej. Modyfikacje te obejmuj¹, odpowiednio metylacjê/demetylacjê reszt
cytozyny DNA oraz deacetylacjê/acetylacjê reszt lizyny i argininy histonów H3 i H4.
Epigenetyczne przemodelowanie konfiguracji przestrzennej oraz przeprogramowanie aktywnoœci transkrypcyjnej chromatyny j¹drowej dojrza³ych mejotycznie oocytów jest równie¿ œciœle skoordynowane z zakoñczeniem procesów reguluj¹cych zjawisko rodzicielskiego piêtna genomowego (tj. matczynego imprintingu gametycznego). Optymalny wzorzec dojrza³oœci j¹drowo-cytoplazmatyczno-epigenomowej
jest obserwowany w owulowanych oocytach, które osi¹gnê³y kompetencjê mejotyczn¹ w pêcherzykach jajnikowych samic-dawczyñ. Jednak¿e ze wzglêdów ekonomicznych czêœciej wykorzystywanym Ÿród³em komórek-biorców s¹ oocyty pozyskiwane do dojrzewania in vitro z jajników loszek i loch rzeŸnych. Stosowane dotychczas metody pozaustrojowej hodowli niedojrza³ych oocytów œwini nie pozwalaj¹ na
uzyskiwanie w pe³ni satysfakcjonuj¹cego odsetka oocytów wykazuj¹cych skoordynowan¹ dojrza³oœæ j¹drowo-cytoplazmatyczn¹ (6,7). Poprawê efektywnoœci dojrzewania mejotycznego in vitro osi¹gniêto po zastosowaniu dwustopniowych systemów hodowli oocytów (8,9). Pierwszy etap hodowli in vitro obejmuje inkubacjê niedojrza³ych oocytów w po¿ywce uzupe³nionej liofilizowanymi hormonami oraz odpowiednimi czynnikami odwracalnie blokuj¹cymi cykl mejotyczny w stadium diktiotenu, tj. dyfuzyjnego diplotenu profazy podzia³u redukcyjnego, czyli w stadium pêBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 59-84 2009
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cherzyka zarodkowego (GV, ang. Germinal Vesicle). Stosunkowo czêsto stosowanymi
suplementami hormonalnymi s¹: mieszanina gonadotropiny kosmówkowej wyekstrahowanej z surowicy krwi Ÿrebnych klaczy (eCG/PMSG) i ludzkiej gonadotropiny
kosmówkowej (hCG), wyizolowanej z moczu ciê¿arnych kobiet lub ludzka gonadotropina menopauzalna (hMG), uzyskana z moczu kobiet w okresie klimakterium. Do
powszechnie wykorzystywanych syntetycznych analogów endogennych zwi¹zków
hamuj¹cych I. podzia³ mejotyczny oocytów nale¿¹: 1) inhibitory procesu rozpadu
otoczki j¹drowej pêcherzyka zarodkowego takie jak cykliczny dibutyryloadenozynomonofosforan (dwumaœlan cAMP/db-cAMP) (5,10), jak równie¿ 2) specyficzne (selektywne) supresory aktywnoœci kinaz cyklino-zale¿nych (CDKs) takie jak: izosteryczne inhibitory kompetycyjne serynowo-treoninowej kinazy bia³kowej p34cdc2,
np. enancjomery R lub S roskowityny (11-13) oraz butyrylolakton I (12,14,15). Innymi, stosunkowo czêsto stosowanymi zwi¹zkami biochemicznymi z klasy ektopowych antagonistów procesu wznowienia podzia³u mejotycznego s¹: 3) odwracalne
represory syntezy bia³ek (translacji), zapobiegaj¹ce resyntezie cykliny B, podjednostki regulatorowej czynnika dojrzewania mejotycznego (MPF), takie jak cykloheksimid (CHXM) (14,16), a tak¿e 4) niespecyficzne supresory aktywnoœci kinaz z rodziny CDK takie jak: inhibitor kompetycyjny (izosteryczny) kinazy bia³kowej czynnika
MPF oraz kinazy aktywowanej przez mitogeny (MAPK), np. 6-dimetyloaminopuryna
(6-DMAP) (12), lub 5) selektywne inhibitory izoenzymów 3. rodziny III. typu fosfodiesteraz cyklicznych nukleotydów (PDE-3), odpowiedzialnych za inaktywacjê cyklicznego 3’,5’-adenozynomonofosforanu (cAMP) na drodze jego hydrolitycznego
rozk³adu do 5’-adenozynomonofosforanu (5’-AMP), np. milrinon (15). Procedura indukowanego wyd³u¿ania okresu blokowania podzia³u redukcyjnego oocytów w stadium diktiotenu pozwala na przyœpieszenie tempa synchronizacji dojrzewania mejotycznego ex vivo w heterogennej populacji oocytów I. rzêdu, pozyskanych z pêcherzyków jajnikowych loszek lub loch rzeŸnych.
Drugi etap hodowli in vitro oocytów obejmuje ich inkubacjê w po¿ywce pozbawionej hormonów oraz egzogennych blokerów cyklu mejotycznego w stadium GV.
Taka strategia sekwencyjnej hodowli umo¿liwia lepsz¹ koordynacjê nabywania
kompetencji mejotycznej przez oocyty, czyli zdolnoœci do wznowienia i ukoñczenia
mejozy. Efektem tego jest z kolei zmniejszenie stopnia asynchronii miêdzy dojrza³oœci¹ j¹drow¹, epigenomow¹ i cytoplazmatyczn¹ oocytów, których cykl komórkowy osi¹gn¹³ stadium MII (2,4).
Rozpoczêcie dojrzewania mejotycznego wywo³ane jest wzrostem aktywnoœci czynnika MPF, inicjuj¹cego fazê podzia³ow¹ cyklu komórkowego. Czynnik ten nale¿y do
rodziny kinaz cyklino-zale¿nych (CDK) i jest heterodimerem z³o¿onym z podjednostki katalitycznej, serynowo-treoninowej kinazy bia³kowej CDK1 (homologicznej z kinaz¹ wyizolowan¹ z komórek dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae oraz Schizosaccharomyces
pombe cdc2/CDC28) o masie cz¹steczkowej 34 kDa, oraz z podjednostki regulacyjnej,
cykliny B o masie molekularnej 56 kDa (17,18). Aktywny kompleks MPF
(p34cdc2/p56cdc13) powoduje podwy¿szenie poziomu fosforylacji wielu bia³ek pod62
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czas przejœcia z fazy G2 do M podzia³u mitotycznego komórek somatycznych oraz
podczas wznowienia, zahamowanego w stadium diktiotenu, podzia³u mejotycznego
oocytów. Dlatego te¿ bezpoœrednio lub poœrednio zapocz¹tkowuje, podstawowe dla
cyklu komórkowego oocytu procesy, m.in. rozpad otoczki j¹drowej/pêcherzyka zarodkowego (NEBD/GVBD), dyspersja komponentu w³óknistego i ziarnistego j¹derka
w wyniku nukleololizy, utworzenie wrzeciona kariokinetycznego oraz kondensacja
chromatyny. Do wielu substratów, na które oddzia³uje heterodimeryczny kompleks
bia³kowy kinazy p34cdc2 z cyklin¹ B, nale¿¹ m.in. histon H1 (którego ufosforylowana
forma prawdopodobnie wymagana jest do kondensacji chromatyny), laminy (uczestnicz¹ce w biodestrukcji otoczki j¹drowej), a tak¿e nukleolina (bia³ko C23 potencjalnie zaanga¿owane w rozproszenie/rozmontowanie struktury j¹derka) (19,20).

2.2. Procesy determinuj¹ce stan dojrza³oœci mejotycznej oocytów
Oocyty MII œwini i innych gatunków ssaków z wyj¹tkiem myszy s¹ komórkami
acentriolarnymi, tzn. takimi, które w czasie dojrzewania mejotycznego utraci³y centriole w wyniku ich ubikwitynizacji i proteasomowej degradacji w stadium anafazy I.
Oocyty, które osi¹gnê³y stan dojrza³oœci j¹drowo-cytoplazmatycznej, zachowuj¹ jednak centra organizuj¹ce mikrotubule (MTOCs, ang. Microtubule Organizing Centres)
w postaci niezduplikowanych w interkinezie mejotycznej centrosomów o acentriolarnej konformacji astrosfery. W pozbawionej fizjologicznie centriol cytoplazmie
dojrza³ych in vivo lub in vitro oocytów œwini, pod wp³ywem bardzo wysokiej koncentracji MPF i stabilizuj¹cego go czynnika cytostatycznego (CSF, ang. Cytostatic Factor)
nie wystêpuje otoczka j¹drowa, a ¿eñska chromatyna utrzymywana jest w postaci silnie skondensowanych chromosomów matecznych, u³o¿onych w biegunowo zlokalizowanej p³ytce metafazowej acentriolarnego wrzeciona II. podzia³u mejotycznego
(21,22). W oocytach MII œwini przestrzenn¹ orientacjê biegunowego wrzeciona kariokinetycznego w cytoplazmie determinuje miejsce wyrzucenia I. cia³ka kierunkowego (I. ck) do przestrzeni oko³o¿ó³tkowej. P³aszczyzna pozioma przebiegaj¹ca symetrycznie do d³ugiej osi p³ytki metafazowej oocytu skierowana jest prostopadle do
wycinka powierzchni oolemmy, do którego bezpoœrednio przylega I. ck. Wrzeciono II. podzia³u mejotycznego znajduje siê zatem tu¿ pod powierzchni¹ oolemmy
w tzw. podb³onowej strefie warstwy kortykalnej oocytu œwini. K¹t nachylenia I. ck
w stosunku do p³aszczyzny p³ytki metafazowej nie ulega zmianie przez oko³o 3 godziny od momentu ukoñczenia procesu tzw. poronnej (szcz¹tkowej) cytokinezy biegunowej, której efektem jest odciêcie ck od oolemmy (23,24). W sytuacji fizjologicznej (zap³odnienie monospermiczne), czynnikiem, który odblokowuje nietrwale zahamowany w metafazie II. podzia³ mejotyczny oocytu jest plemnik. Wnikaj¹c do ooplazmy, wprowadza on tam w³asne organelle komórkowe: j¹dro komórkowe, niezduplikowany centrosom pochodzenia ojcowskiego sk³adaj¹cy siê z dwóch centriol siostrzanych (proksymalnej i dystalnej), oraz spiralê mitochondrialn¹ (25,26).
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 59-84 2009
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2.3. Molekularny scenariusz zmian biochemicznych i ultrastrukturalnych zachodz¹cych w zrekonstruowanych oocytach MII przed sztuczn¹ aktywacj¹
W procedurze klonowania, Ÿród³em dawców j¹der komórkowych, a tak¿e innych
organelli takich jak mitochondria lub centrosomy s¹ najczêœciej hodowane in vitro
komórki somatyczne, których cykl mitotyczny zosta³ sztucznie zsynchronizowany
w fazach G0/G1 lub G2/M. Organelle komórek somatycznych s¹ wprowadzane do
œrodowiska cytoplazmatycznego enukleowanego oocytu, tj. ooplastu (cytoplastu),
podczas zabiegu jego rekonstrukcji, czyli zast¹pienia jego w³asnego genomu przez
DNA genomowy i mitochondrialny komórek-dawców j¹der. Rekonstrukcja enukleowanego oocytu, czyli utworzenie klonalnej hybrydy j¹drowo-cytoplazmatycznej,
okreœlanej tak¿e cybrydow¹ zygot¹ klonaln¹ lub rekonstytuowan¹ cybryd¹ klonaln¹
mo¿e przebiegaæ albo na drodze niechirurgicznej, tzn. przy wykorzystaniu metody
elektrofuzji kompleksów ooplast-komórka somatyczna, albo coraz czêœciej – na
drodze mikrochirurgicznej, tzn. docytoplazmatycznej mikroiniekcji karioplastów
lub ca³ych komórek somatycznych (rys. 1). W przypadku komórek w fazach G0/G1
mitozy, do ooplastów w stadium MII mejozy przenoszony jest genom j¹drowy z³o¿ony z diploidalnej liczby chromosomów (2n) oraz z diploidalnej (niezreplikowanej)
liczby cz¹steczek DNA (2C) wraz z niezreplikowanymi mitochondriami i centrosomami o dicentriolarnej konfiguracji astrosfery. Natomiast w przypadku komórek
w fazach G2/M mitozy, do cytoplastów MII przenoszone s¹: genom j¹drowy charakteryzuj¹cy siê diploidaln¹ liczb¹ chromosomów (2n) oraz tetraploidaln¹ (zreplikowan¹) liczb¹ chromatyd/cz¹steczek DNA (4C), a tak¿e zduplikowane mitochondria
i diplosomy. Te ostatnie z³o¿one s¹ z dwóch siostrzanych centrosomów o tetracenriolarnej strukturze przestrzennej astrosfery. W pozbawionej centriol ooplazmie
zrekonstytuowanych oocytów MII œwini, interfazowe j¹dra oraz dicentriolarne centrosomy lub tetracentriolarne diplosomy komórek somatycznych podlegaj¹ regulacyjnemu oddzia³ywaniu czynników bia³kowych kontroluj¹cych przebieg cyklu mejotycznego (25,27). Do grupy najwa¿niejszych bia³ek ooplazmatycznych, które maj¹
wp³yw na strukturalne przemodelowanie chromatyny oraz centrów organizuj¹cych
cytoszkielet mikrotubularny komórek-dawców j¹der (MTOCs) nale¿¹: czynnik dojrzewania mejotycznego oocytów (MPF), posiadaj¹cy aktywnoœæ kinazy histonu H1
oraz czynnik cytostatyczny (CSF), którego aktywnoœæ jest uwarunkowana przez kaskadê enzymatyczn¹ kinaz bia³kowych: p39Mos lub p74Raf/MEK/MAPK/p33CDK2 lub
p90rsk, aktywowanych za poœrednictwem mitogenów (C-MAPKs, ang. Cascade of Mitogen-Activated Protein Kinases) (28,29).
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2.4. Molekularny scenariusz zmian biochemicznych i ultrastrukturalnych zachodz¹cych w zrekonstruowanych oocytach MII po sztucznej aktywacji
Wznowienie cytofizjologicznie zablokowanej mejozy zrekonstruowanego oocytu MII uzyskuje siê przez zastosowanie odpowiedniej procedury sztucznej aktywacji
(fizycznej, chemicznej lub fizykochemicznej) (rys. 1).
Aktywacja oocytów, zarówno naturalna, spowodowana penetracj¹ plemnika, jak
i sztuczna, wywo³ana dzia³aniem ró¿nych bodŸców fizykochemicznych, powoduje
szybki spadek aktywnoœci MPF oraz stopniowe obni¿enie aktywnoœci CSF. Umo¿liwia to nastêpuj¹c¹ sekwencjê zdarzeñ: 1) rozejœcie siê chromosomów potomnych
(tj. chromatyd siostrzanych) do przeciwleg³ych biegunów wrzeciona kariokinetycznego; 2) wyrzucenie II. cia³ka kierunkowego w nastêpstwie tzw. poronnej cytokine-

Rys. 1. Schemat klonowania somatycznego œwiñ metod¹ transplantacji j¹der komórkowych. Sztuczna aktywacja oocytów zrekonstruowanych z j¹der komórek somatycznych (tj. klonalnych hybryd j¹drowo-cytoplazmatycznych) stanowi trzeci etap procedury klonowania.
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zy biegunowej; 3a) podzia³ gametogenicznego diplosomu z³o¿onego z dwóch centriol ojcowskich oraz z matczynego materia³u acentriolarnego, czyli eliminacjê acentriolarnej astrosfery pochodzenia oocytarnego lub 3b) podzia³ tetracentriolarnego
diplosomu somatogenicznego, czyli redukcjê liczby centrosomów somatycznych
z dwóch dicentriolarnych struktur do jednej dwucentriolarnej astrosfery. W kolejnych etapach maj¹ miejsce: 4) dekondensacja chromatyny oraz intensywna nukleologeneza (biogeneza j¹derka) w telofazie i odtworzenie otoczki j¹drowej, a w efekcie uformowanie j¹dra interfazowego (w przypadku zap³odnienia jest to utworzenie
dwóch przedj¹drzy zygoty: mêskiego i ¿eñskiego) oraz 5) duplikacja centrosomu
(biogeneza diplosomu) w okresie miêdzy póŸnym stadium G1 a inicjacj¹ fazy S,
a tak¿e 6) autoreplikacja genomu mitochondrialnego i proliferacja mitochondriów
w stadium G2 interfazy (30,31). Pierwotnie zdekondensowana chromatyna j¹drowa
komórki somatycznej w stadium G0/G1 lub rzadziej G2 mitozy ulega zatem w ooplazmie zrekonstruowanego oocytu MII, o wysokiej koncentracji aktywnego czynnika
MPF, gwa³townej rearan¿acji w pseudomejotyczn¹ p³ytkê metafazow¹ w procesie
przedwczesnej spiralizacji i kondensacji chromosomów (PCS oraz PCC, ang. Premature Chromosome Spiralization/Condensation). Nastêpnie po egzogennej aktywacji zrekonstytuowanego oocytu zespó³ przedwczeœnie skondensowanych chromosomów
pochodzenia somatycznego przybiera w wyniku redespiralizacji i dekondensacji de
novo postaæ sferycznego pêcherzyka ograniczonego odtworzon¹ otoczk¹ j¹drow¹,
a jego morfologia nie zmienia siê istotnie a¿ do pierwszego podzia³u bruzdkowania,
prócz tego, ¿e jego objêtoœæ ulega zwiêkszeniu (NS, ang. Nuclear Swelling). Wewn¹trz przemodelowanego w œrodowisku cytoplazmatycznym oocytu j¹dra komórki somatycznej maj¹ jednak miejsce zmiany biochemiczne, polegaj¹ce na syntezie
(autoreplikacji) DNA. Jednym ze zjawisk zachodz¹cych po aktywacji zrekonstruowanego oocytu, które s¹ odpowiedzialne za przemiany strukturalno-funkcjonalne
chromatyny j¹drowej jest spadek aktywnoœci czynnika cytostatycznego (25,32).

3. Biochemiczne, molekularne i biofizyczne uzale¿nienie fizjologicznej
i sztucznej aktywacji oocytów œwini od mechanizmu
wewn¹trzkomórkowego przekaŸnictwa sygna³u wapniowego
3.1. Podstawowe elementy funkcjonalne szlaku transdukcji sygna³u aktywuj¹cego oocyt
Czynnikiem decyduj¹cym w du¿ym stopniu o kompetencjach rozwojowych zarodków klonalnych œwini oraz innych gatunków ssaków jest sztuczna aktywacja zrekonstruowanych oocytów (rys. 1). Brak skutecznych metod aktywacji oocytów
w klonowaniu somatycznym œwiñ dotychczas znacznie ogranicza³ potencja³ rozwojowy in vitro klonalnych zarodków, st¹d poszukiwania nowych, alternatywnych
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uk³adów doœwiadczalnych, których istot¹ by³o wykorzystanie ca³kowicie odmiennych Ÿróde³ czynników aktywuj¹cych, albo modyfikacja parametrów fizykochemicznych procedur stosowanych powszechnie ju¿ wczeœniej u innych gatunków zwierz¹t
gospodarskich. Obecnie trwaj¹ intensywne badania nad opracowaniem takich systemów sztucznej aktywacji zygot klonalnych œwini, których mechanizm oddzia³ywania
naœladowa³by niemal ca³kowicie lub przynajmniej w przewa¿aj¹cej czêœci fizjologiczny wzorzec przyrostu wewn¹trzkomórkowej koncentracji kationów wapnia
[Ca2+]i, obserwowany podczas zap³odnienia oocytów œwini. Do tej pory nie wyjaœniono jednoznacznie, jaki jest molekularny scenariusz sekwencji zdarzeñ sk³adaj¹cych siê na proces transdukcji egzogennego sygna³u aktywuj¹cego, który wyzwala
uwalnianie siê jonów wapnia po wnikniêciu plemnika do oocytu MII œwini. Wyniki
badañ przeprowadzonych przez Sun’a i wsp. (33), Funahashi i wsp. (34) oraz Machaty
i wsp. (35) wskazuj¹, ¿e plemnik spe³nia rolê pierwotnego przekaŸnika uczestnicz¹cego w przetwarzaniu informacji I. rzêdu, czyli sygna³u aktywuj¹cego katabolizm fosfolipidów inozytolowych, który jest z kolei odpowiedzialny za mobilizacjê
kaskady cyklicznych wahañ cytozolowego stê¿enia kationów wapnia. Dlatego wi¹¿e
siê on z jednej strony ze specyficznym receptorem po³o¿onym w warstwie zewnêtrznej oolemmy, ulegaj¹cym interakcji z tzw. ³¹cznikowym bia³kiem Gp/Gq (p, ang.
phospholipid) okreœlanym tak¿e mianem bia³ka stymulatorowego (Gs) dla cyklu reakcji hydrolitycznego rozk³adu glicerofosfolipidów inozytolowych oraz dla syntezy
wtórnych przekaŸników sygna³owych (tzw. informatorów II. rzêdu) z grupy cyklicznych nukleotydów, w tym cyklicznego 3’,5’-adenozynomonofosforanu (cAMP).
Bia³ko GS(p) jest integralnym sk³adnikiem oolemmy sprzêgaj¹cym aktywny kompleks
z³o¿ony z pierwszorzêdowego czynnika sygna³owego, tj. liganda (agonisty) oraz
z receptora powierzchniowego oocytu ze specyficznym efektorowym systemem enzymatycznym fosfodiesteraz oraz cyklaz adenylanowych. Czynnik sygna³owy stanowi¹ zewn¹trzkomórkowa glikoproteina b³onowa plemnika z grupy fertilin (dezintegryn), zestryfikowana/N-acetylowa pochodna amin biogennych, np. lipotropowego
neurotransmitera – acetylocholina (ACh, ang. Acetylcholine), b¹dŸ substancje acetylocholino-podobne (analogi ACh). Receptor powierzchniowy oolemmy nale¿y do rodziny integryn lub muskarynowych receptorów cholinergicznych mAChR (ang.
Muscarinic Acetylcholine Receptor) [podtyp M1]. Nie wyklucza siê tak¿e interakcji plemnika z transb³onowym receptorem oocytu wykazuj¹cym aktywnoœæ kinazy tyrozynowej. Za poœrednictwem konformacyjnie (allosterycznie) zmodyfikowanego bia³ka
Gp/Gq, wi¹¿¹cego nukleotyd guaninowy z grupy guanozyno-5’-trifosforanów (GTP,
ang. Guanosine-5’-Triphosphate) lub kinazy tyrozynowej, funkcjonalnej jednostki receptora przezb³onowego po³o¿onej w czêœci cytoplazmatycznej oolemmy, odbywa
siê indukowanie aktywacji izoenzymów efektorowych z podklasy fosfodiesteraz –
fosfolipazy/fosfoinozytydazy C (PLC, ang. Phospholipase C) typu b oraz g przy udziale
jonów Ca2+ (rys. 2) (36-39). Aktywne izoformy fosfolipazy C katalizuj¹ hydrolizê
wi¹zania fosfodiestrowego ³¹cz¹cego grupê inozytolo-1,4-bisfosforanu z kwasem
fosfatydowym w cz¹steczce fosfoinozytydu, tj. fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforaBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 59-84 2009
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nu (PIP2, ang. Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate) (rys. 3). Przyjmuje siê, ¿e zlokalizowany po wewnêtrznej stronie oolemmy glicerofosfolipid inozytolowy PIP2, pe³ni¹cy funkcjê prekursora wtórnych przekaŸników wewn¹trzkomórkowych, stanowi
centralny element skupiaj¹cy i przetwarzaj¹cy sygna³y aktywuj¹ce program rozwojowy oocytu, dostarczane przez penetruj¹cy oolemmê plemnik. Odbiór przez cz¹steczki PIP2 pierwotnych informacji sygna³owych, które s¹ przekazywane z bia³ek receptorowych oolemmy pod wp³ywem bodŸca aktywuj¹cego (ligandów plemnikowych), jest zatem mo¿liwy przede wszystkim za poœrednictwem bia³ek Gp/Gq
(38,40,41).
Produktami lipolitycznego rozk³adu fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforanu s¹
dwa wtórne przekaŸniki (informatory II. rzêdu): myo-inozytolo-1,4,5-trisfosforan
(InsP3, ang. Myo-Inositol-1,4,5-Trisphosphate) oraz 1,2-diacyloglicerol (DAG, ang. Diacylglicerol) (rys. 3) oraz arachidonian, który mo¿e ulec konwersji do postaci cz¹steczek
biologicznych efektorów z rodziny prostaglandyn, leukotrienów i tromboksanów.
Po fosfolizie PIP2 hydrofilny, wtórny transmiter tego szlaku sygna³owego InsP3 jest
uwalniany do ooplazmy, a hydrofobowy DAG pozostaje w obrêbie oolemmy. Gwa³towny wzrost poziomu InsP3, bêd¹cego agonist¹ specyficznych receptorów odpowiedzialnych za otwieranie kana³ów uwalniania wapnia, indukuje kaskadê wyrzutów jonów Ca2+ z depozytów wewn¹trzkomórkowych, zlokalizowanych w retikulum endoplazmatycznym g³adkim (agranularnym; ERag) oocytu (42,43). Wykazano,
¿e receptory InsP3-zale¿nych kana³ów wapniowych rodziny 1/typu I (InsP3R-1, ang.
Myo-Inositol-1,4,5-Trisphosphate Receptor Type I) s¹ dominuj¹c¹ izoform¹ bia³ek akceptorowych specyficznych dla 1,4,5-trisfosforanu myo-inozytolu (rys. 3), ulegaj¹c¹ ekspresji w b³onach cystern i rurkowatych rozga³êzieñ siateczki œródplazmatycznej
bezziarnistej oocytów œwini, byd³a i myszy (44-48). Maj¹ one strukturê homotetramerów z³o¿onych z czterech identycznych podjednostek bia³kowych (a1, a2, a3, a4)
o masie molekularnej 310 kDa. Ka¿da podjednostka wi¹¿e jedn¹ cz¹steczkê InsP3
poprzez N-koñcowy region (obdarzony dodatnim ³adunkiem elektrycznym), bogaty
w grupy aminoacylowe argininy i lizyny (49). Z kolei DAG w obecnoœci jonów wapnia
i fosfatydyloseryny aktywuje serynowo-treoninow¹ kinazê bia³kow¹ C (PKC, ang.
Protein Kinase C) (rys. 3). Ponadto DAG radykalnie zwiêksza powinowactwo PKC do
jonów Ca2+, a wynikiem tego jest pe³na aktywacja (wykorzystanie) cytofizjologicznych stê¿eñ kationów wapnia.

3.2. Znaczenie aktywnoœci biokatalitycznej fosfolipaz pochodzenia endogennego lub egzogennego w inicjowaniu ró¿nych œcie¿ek przekazywania sygna³u aktywuj¹cego oocyt
Na podstawie wyników prowadzonych ostatnio badañ nad wyjaœnieniem mechanizmu transdukcji sygna³u wapniowego w oocytach ssaków aktywowanych na drodze zap³odnienia in vitro udowodniono, ¿e poza œcie¿kami sygnalizacji jonowej in68
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Rys. 2. Scenariusz udzia³u fosfodiesteraz oocytu i plemnika z podklasy fosfolipaz/fosfoinozytydaz
typu C (PLC) w inicjacji przekazywania sygna³u aktywuj¹cego komórkê jajow¹ (szczegó³owe objaœnienia
w tekœcie).

dukowanymi za poœrednictwem fosfodiesteraz pochodzenia endogennego (wewn¹trzoocytarnego), tj. z udzia³em izoenzymów podtypu b lub g fosfolipaz z rodziny C (PLC-b lub PLC-g) (37,50,51), istnieje równie¿ alternatywny system przekaŸnictwa sygna³u wapniowego uruchamiany przez czynniki enzymatyczne pochodzenia
egzogennego, tzn. plemnikowego (38,39,52-54). Stymulacja tej ostatniej œcie¿ki sygnalizacji jonowej w oocytach MII odbywa siê na drodze reakcji hydrolitycznego
rozk³adu wi¹zañ fosfodiestrowych w glicerofosfolipidach inozytolowych oolemmy.
Jest ona katalizowana przez specyficzne izoformy x (zeta) fosfoinozytydaz rodziny/typu C (PLC-x), pochodz¹ce z zewn¹trzkomórkowych domen powierzchniowych,
formowanych g³ównie przez bia³ka glikoproteinowe b³ony komórkowej segmentu
równikowego w obrêbie czapeczki tylnej g³ówki plemników (rys. 2 i 3). Cz¹steczki
enzymu PLC-x wprowadzane s¹ zatem do wewn¹trzkomórkowej, tj. cytozolowej,
warstwy oolemmy zap³adnianego oocytu w nastêpstwie fuzji b³on plazmatycznych
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 59-84 2009
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gamety mêskiej i ¿eñskiej (40,55,56). Na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e mikroœrodowisko cytoplazmatyczne lub cytoszkielet podb³onowej (subooplazmatycznej) strefy kortykalnej zap³odnionej komórki jajowej s¹ bogate w szereg rozpuszczalnych czynników bia³kowych wch³oniêtych wraz z cytozolem i j¹drem plemnika
po fuzji b³on plazmatycznych gamet lub nierozpuszczalnych, plemnikowych czynników podb³onowych (niecytozolowych), ulegaj¹cych inkorporacji (internalizacji) do
struktury membranoszkieletu oocytu.
Wysokie stê¿enie endogennych bia³ek plemników w cytoplazmie lub mikrofilamentowym szkielecie b³onowym zygot mo¿e znacznie u³atwiaæ strukturalne przemodelowanie i epigenetyczne przeprogramowanie j¹der komórek somatycznych
w przedimplantacyjnych zarodkach klonalnych. Te specyficzne bia³ka plemnikowe
zwi¹zane z nukleoplazm¹ lub materia³em wokó³j¹drowym (cytoplazm¹ perinuklearn¹), a tak¿e z cytoszkieletem podb³onowym wykazuj¹ zdolnoœæ do generowania
wielokrotnych cykli opró¿nieñ wewn¹trzkomórkowych rezerwuarów wapniowych
w oocytach. Wynurzanie siê kolejnych fal przyrostu ooplazmatycznej koncentracji
wolnych jonów wapnia stanowi koñcowy etap molekularnego mechanizmu wtórnego przekaŸnictwa Ca2+-zale¿nych sygna³ów aktywuj¹cych genetycznie uwarunkowany program rozwoju zarodkowego (57,58). Do niedawna s¹dzono, ¿e mobilizacja
wewn¹trzoocytarnych depozytów jonów Ca2+, wywo³ana stymulacj¹ InsP3-zale¿nych kana³ów cyklicznie uwalniaj¹cych wapñ do cytozolu trwa, w zale¿noœci od gatunku ssaka, stosunkowo krótko, tj. od 2-3 do 3-4 godzin od momentu internalizacji
plemnika do œrodowiska cytoplazmatycznego oocytu. Oscylacyjne wahania w stê¿eniu kationów wapniowych zanikaj¹ zatem stopniowo w ca³ej objêtoœci ooplazmy
bezpoœrednio przed lub w nied³ugim czasie po zainicjowaniu procesu formowania
przedj¹drzy ¿eñskich i mêskich w okresie miêdzypodzia³owym I. cyklu mitotycznego bruzdkowania zarodków (59,60). Wyniki ostatnich badañ coraz czêœciej potwierdzaj¹ jednak, ¿e falowy (pulsacyjny) charakter docytozolowych wyrzutów hiperkalcemicznych z cystern i kanalików siateczki œródplazmatycznej g³adkiej jest utrzymywany przez ca³y I. cykl podzia³owy zygoty a¿ do momentu rozpoczêcia okresu interfazowego przez zarodki myszy w stadium 2-blastomerowym. Oscylacje wapniowe
trwaj¹ce przez tak d³ugi okres (od 12 do 24 godzin od momentu zap³odnienia komórki jajowej) mog¹ byæ wywo³ywane tylko i wy³¹cznie za poœrednictwem tzw.
oscylogennych czynników bia³kowych wprowadzanych wraz z cytozolem perinuklearnym i kariolimf¹ j¹drow¹ lub cytoszkieletem podb³onowym plemnika do ooplazmy b¹dŸ membranoszkieletu oocytarnego. Bia³ka te ulegaj¹ proteasomowej (zale¿nej od ubikwityny) degragacji dopiero po ukoñczeniu interfazy II. cyklu mitotycznego bruzdkowania zarodków (45,59,61-64).
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3.3. Plemnikowe bia³ka cytozolowe lub podb³onowe w roli czynników oscylogennych
Potencjalnymi kandydatami do grupy tzw. transkomplementarnych, plemnikowych bia³ek cytozolowych o wysokim stopniu rozpuszczalnoœci, które bior¹ bezpoœredni lub poœredni udzia³ w generowaniu i biochemicznej regulacji d³ugotrwa³ej
kaskady wylewów jonów Ca2+ w cytoplazmie oocytów, a nastêpnie zygot i komórek
wczesnych zarodków 2-blastomerowych s¹ m.in. 1) specyficzna dla komórek spermatogenicznych izoforma fosfolipazy C, tj. izoenzym PLC-x o masie molekularnej
74 kDa (40,53-56); 2) bia³ko indukuj¹ce oscylacje kationów wapnia okreœlane oscyllin¹ lub oscyllogenem (o masie cz¹steczkowej 33 kDa), wykazuj¹ce prawdopodobnie aktywnoœæ izomerazy lub deaminazy glukozoamino-6-fosforanowej (41,46,57,
65); 3) receptor powierzchniowy Kit, bêd¹cy produktem ekspresji protoonkogenu
c-kit o mimetycznej aktywnoœci kinazy tyrozynowej receptorów transb³onowych
oocytu (66) oraz 4) bia³ko perinuklearne zwane te¿ bia³kiem wokó³j¹drowej macierzy cytoplazmatycznej (58). Z kolei, do plemnikowych, nierozpuszczalnych bia³ek
podb³onowych (niecytozolowych), które kandyduj¹ do roli czynników oscylogennych w cyklicznych wahaniach falowych wewn¹trzoocytarnej koncentracji wolnych
jonów Ca2+, nale¿¹ termostabilne izoformy czynnika bia³kowego izolowanego z macierzy podb³onowej (membranoszkieletu) segmentu równikowego g³ówki plemnika
o masie 30-120 kDa – SOAF (ang. Sperm-Borne Oocyte-Activating Factor) (52,58,67).
Dwukrotna mikroiniekcja odpowiednio zbuforowanych ksenogenicznych ekstraktów cytozolowych i nukleoplazmatycznych plemników knura do cytoplazmy rekonstruowanych oocytów byd³a inicjowa³a w zygotach klonalnych seriê wyrzutów
jonów Ca2+ (tzw. oscylacje wapniowe), niemal idealnie naœladuj¹c¹ wzorzec fizjologicznej aktywacji obserwowanej w czasie zap³odnienia oocytów krowy lub ja³ówki
(68). Pulsacyjny sposób uwalniania kationów wapniowych ze œwiat³a retikulum endoplazmatycznego, imituj¹cy oscylacje wapniowe generowane w wyniku monospermicznego zap³odnienia in vitro oocytów MII, zidentyfikowano tak¿e w komórkach
jajowych myszy i klaczy, poddanych docytoplazmatycznej iniekcji homogenatami
cytozolowo-kariolimfatycznymi, które wyizolowano z g³ówek plemników ogiera (69).
Zweryfikowanie tej procedury pseudofizjologicznej aktywacji transkomplementarnej (transcytozolowej lub transnukleoplazmatycznej) rekonstytuowanych oocytów
w klonowaniu somatycznym œwiñ pozostaje zapewne ju¿ tylko kwesti¹ czasu, bowiem mo¿e siê ona okazaæ prze³omowym rozwi¹zaniem, znacznie zwiêkszaj¹cym
efektywnoœæ sztucznej stymulacji programu rozwojowego cybrydowych zygot klonalnych.
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3.4. Elementy regulatorowe szlaku transdukcji sygna³u wapniowego w oocytach
Przyrost stê¿enia wolnych jonów wapnia w cytoplazmie [Ca2+]c (rys. 3) jest podstawowym elementem mechanizmu transdukcji sygna³u stymuluj¹cego dojrza³y
oocyt œwini do wyjœcia z nietrwa³ego bloku metafazowego II. podzia³u mejotycznego i uruchomienia programu rozwojowego prawid³owo, tj. monospermicznie, zap³odnionej komórki jajowej (zygoty) (33). Mobilizacja wewn¹trzkomórkowych rezerwuarów wapniowych generuje seriê powtarzalnych wyrzutów jonów Ca2+, które
przyjmuj¹ charakter szybkich, krótkotrwa³ych oscylacji o niskiej czêstotliwoœci i wysokiej amplitudzie odchyleñ od jonowej homeostazy stê¿eniowej w cytozolowej gospodarce kalcemicznej h-[Ca2+]c. £¹czny czas trwania tych cyklicznych wahañ

Rys. 3. Schemat szlaków transdukcji sygna³u aktywuj¹cego w dojrza³ym mejotycznie oocycie.
G³ówne ogniwa mechanizmu aktywacji oocytu stanowi¹: fosfolipazy C podtypu b oraz g (PLC-b/-g) lub
izoforma x fospolipazy C (PLC-x); fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforan (PIP2); myo-inozytolo-1,4,5-trisfosforan (InsP3); receptory InsP3-zale¿nych kana³ów wapniowych (InsP3R); kationy wapnia; 1,2-diacyloglicerol (DAG) oraz kinaza bia³kowa C (PKC) (szczegó³owe objaœnienia w tekœcie).

72

PRACE PRZEGL¥DOWE

Biochemiczne, molekularne i biofizyczne uwarunkowania dojrzewania i aktywacji oocytów œwini

w przyroœcie cytoplazmatycznej koncentracji jonów wapnia wynosi w oocytach œwini oko³o 2-3 godzin (35). Gwa³towne wynurzanie siê kolejnych fal wylewów jonów
Ca2+ nastêpuje w oocytach œwini, a tak¿e byd³a co 8 do 25 minut (33,35,70). Pojedynczy oscylacyjny wyrzut kationów wapnia ma œredni¹ amplitudê wychyleñ od dynamicznej równowagi stê¿eniowej rzêdu 500-556 nM [Ca2+]c oraz œredni okres
trwania 2,5 minuty (35). Przypuszcza siê, ¿e czynnikiem wywo³uj¹cym oscylacyjne
zmiany stê¿enia jonów Ca2+ w ooplazmie s¹ cykliczne wahania poziomu myo-inozytolo-1,4,5-trisfosforanu.
Precyzyjne dostrojenie parametrów fizycznych (czêstotliwoœci, amplitudy i okresu trwania) oscylacji wapniowych do aktualnych wymagañ fizjologicznych i biochemicznych oocytu œwini wymaga istnienia swoistego, wewn¹trzkomórkowego generatora kaskadowych fal wylewów kationów wapniowych. Mechanizm jego dzia³ania
mo¿e byæ oparty na istnieniu dodatniego sprzê¿enia zwrotnego pomiêdzy szybkoœci¹ wyp³ywu jonów wapnia z depozytów ERag a stê¿eniem wapnia w cytozolu (71).
Pocz¹tkowo sprzê¿enie to t³umaczono istnieniem kana³ów wapniowych innego ni¿
InsP3-zale¿ne rodzaju, tzw. rianodynowych (RyC, ang. Ryanodin-Dependent Calcium
Release Channel), które otwieraj¹ siê pod wp³ywem podwy¿szonej koncentracji wapnia w ooplazmie. Jednak¿e za odrzuceniem tej hipotezy przemawia fakt, ¿e w oocytach ssaków poziom ekspresji genów koduj¹cych receptory rianodyny (RyR, ang. Ryanodin Receptor) utrzymuje siê na bardzo niskim poziomie (43,48). Poza tym stwierdzono, ¿e receptory te s¹ niezdolne do inicjowania oscylacyjnych wyrzutów jonów
Ca2+ w oocytach œwini, byd³a oraz myszy (35,57,72). Bardziej wiarygodna jest, jak
siê wydaje hipoteza, w której zak³ada siê, ¿e aktywnoœæ InsP3-zale¿nych kana³ów
wapniowych jest regulowana w oocytach œwini przez koncentracjê jonów wapnia
w cytoplazmie (48). Pojedynczy kana³ wapniowy mo¿e otworzyæ siê po przy³¹czeniu
czterech cz¹steczek InsP3 oraz kationu wapniowego. W miarê wzrostu [Ca2+]c spowodowanego wyp³ywem wapnia z ERag coraz wiêksza liczba kana³ów ulega otwarciu i ca³kowity wylew jonów Ca2+ jest coraz szybszy. Gdy wewn¹trzoocytarne stê¿enie kationów wapnia wzroœnie powy¿ej pewnej wartoœci progowej, receptory
InsP3-zale¿nych kana³ów uwalniania wapnia typu I (InsP3R-1) przy³¹czaj¹ drugi jon
Ca2+, co powoduje zamkniêcie tunelów wyp³ywu kationów wapnia (73,74). Taka
swoista zale¿noœæ wynikaj¹ca z uruchomienia mechanizmu progresywnego blokowania synergistycznego, czyli odwra¿liwiania receptorów 1,4,5-trisfosforanu
myo-inozytolu InsP3R-1 mo¿e odpowiadaæ za generowanie oscylacyjnych fal wyp³ywu wapnia o malej¹cych w czasie parametrach: czêstotliwoœci wynurzania siê oraz
amplitudy odchyleñ od dynamicznej równowagi stê¿eniowej jonów Ca2+ (44,48,63,
75). Redukcja wartoœci parametrów fizykochemicznych oscylacji wapniowych mo¿e
byæ tak¿e zainicjowana wzrastaj¹c¹ w funkcji czasu aktywnoœci¹ Ca2+- i Mg2+-zale¿nych ATPaz ERag oraz oolemmy, a tak¿e selektywnych dla jonów Ca2+ transb³onowych noœników pochodz¹cych z mitochondriów (tzw. uniporterów wapniowych). To
z kolei prowadzi do spadku [Ca2+]c przez pompowanie kationów wapnia z powrotem do rezerwuarów siateczki œródplazmatycznej, do œrodowiska zewn¹trzkomórBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 59-84 2009
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kowego oraz depozytów macierzy mitochondrialnej oocytu (49,71,76). Niewykluczone, ¿e sztucznie aktywowane oocyty œwini s¹ zdolne równie¿ do aktywnego obni¿ania zawartoœci wapnia w cytozolu przez stymulacjê innego rodzaju pompy kationów wapniowych (prawdopodobnie wspomaganej udzia³em kana³ów potasowych
zale¿nych od jonów Ca2+). Mechanizm dzia³ania tego z³o¿onego procesu obni¿ania
stê¿enia [Ca2+]c, którego celem jest zachowanie jonowej homeostazy osmotycznej
w ooplazmie, polega z jednej strony na przeciwpr¹dowej wymianie jonów Na+ na
Ca2+ w oolemmie za poœrednictwem wymieniaczy (antyporterów) jonowych
Na+/Ca2+. Z drugiej strony, jest on odpowiedzialny za indukowanie biofizycznych
i fizykochemicznych transformacji oocytu. Dotycz¹ one nie tylko generowania niewielkich zmian napiêcia pola elektrostatycznego oraz nieznacznej ró¿nicy w wartoœciach elektrochemicznego potencja³u transmembranowego na obu przeciwleg³ych
powierzchniach oolemmy, tj. zewn¹trz- i wewn¹trzkomórkowej (cytozolowej), lecz
tak¿e wywo³ywania zmian objêtoœci komórki. Przypuszcza siê tak¿e, ¿e na inhibicjê
oscylacji wapniowych w oocytach mo¿e mieæ znaczny wp³yw przejœciowy wzrost aktywnoœci kinazy InsP3 i fosfatazy InsP3, g³ównych enzymów odpowiedzialnych za
obni¿anie poziomu myo-inozytolo-1,4,5-trisfosforanu w cytozolu w sposób zale¿ny
od jonów Ca2+ (73,77).
Uwa¿a siê, ¿e pulsacyjny sposób uwalniania jonów wapnia z depozytów wewn¹trzkomórkowych jest konieczny dlatego, ¿e podwy¿szony poziom kationów
wapnia, utrzymuj¹cy siê w ooplazmie przez d³u¿szy czas, jest dla oocytu toksyczny.
Ogromna nadwra¿liwoœæ oocytów œwini na gwa³towne zmiany metaboliczne w gospodarce wapniowej jest przyczyn¹ niskiej tolerancji zygot klonalnych na wszelkie
odchylenia od opisanego fizjologicznego schematu oscylacji jonów Ca2+ (27,78).
Dlatego te¿, w klonowaniu somatycznym œwiñ zaleca siê stosowanie tylko takich
procedur sztucznej aktywacji hybryd j¹drowo-ooplazmatycznych, które spe³nia³yby
warunki wymagane do prawid³owego uruchomienia programu rozwojowego zrekonstruowanych zarodków. Celem takich systemów egzogennej stymulacji zrekonstruowanych oocytów œwini do dalszego rozwoju jest unikniêcie wszelkich zak³óceñ
dynamicznej homeostazy koncentracji kationów wapniowych w cytozolu h-[Ca2+]c
(tj. izokalcemii), wynikaj¹cych zarówno z aplikacji zbyt s³abych sygna³ów aktywuj¹cych jak i sygna³ów o zbyt wysokim stopniu inwazyjnoœci parametrów fizykochemicznych, wielokrotnie przekraczaj¹cym mo¿liwoœci adaptacyjne zygot klonalnych
(23,48,79). Molekularny mechanizm optymalnego wzorca sztucznej aktywacji cybrydowych zygot klonalnych nie mo¿e zatem znacznie odbiegaæ od oscylacyjnego sposobu rozprzestrzeniania siê falowych wyrzutów jonów Ca2+ w ca³ej objêtoœci cytozolu, poniewa¿ tylko w takich warunkach biofizycznych mo¿liwe jest w miarê równomierne rozmieszczenie kationów wapnia w hybrydowym œrodowisku cytoplazmatycznym o wysokiej pojemnoœci buforowej (24,80). Silnie buforuj¹ce w³aœciwoœci
ooplazmy rekonstytuowanych oocytów œwini stanowi¹ wewn¹trzkomórkowy mechanizm obronny zdolny do szybkiego przeciwstawiania siê gwa³townym zmianom
pH oraz punktu izoelektrycznego ooplazmy, a tym samym zjawisku ekscytotoksycz74
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noœci jonów wapniowych. W przypadku niehomogennego rozmieszczenia kationów
wapnia w cytozolu hybryd klonalnych doprowadzaj¹ one do szybkiego zahamowania procesów aktywowanych przy udziale jonów Ca2+ (71,81). Byæ mo¿e tylko sta³a
i niska czêstotliwoœæ oraz malej¹ca amplituda kolejnych wylewów kationów wapniowych prowadz¹ce do krótkotrwa³ego przyrostu i wyrównanej koncentracji kationów wapnia we wszystkich przedzia³ach wewn¹trzkomórkowych zrekonstruowanych oocytów œwini s¹ warunkiem koniecznym do prawid³owego przenoszenia efektów oddzia³ywania jonów Ca2+ za poœrednictwem bia³ek wi¹¿¹cych wapñ (49,78).
Jednym z g³ównych bia³ek receptorowych wapnia w oocytach ssaków jest kalmodulina. Kompleks Ca2+-kalmodulina (Ca2+/CaM) jest czynnikiem niezbêdnym do stymulacji aktywnoœci enzymatycznej zale¿nej od jonów Ca2+ i kalmoduliny kinazy
bia³kowej typu II (CaM-PK-II, ang. Ca2+/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II). Przypuszcza siê, ¿e oscylacje kationów wapnia stanowi¹ sygna³ przenoszony za poœrednictwem aktywnej kinazy CaM-PK-II, który indukuje przejœciow¹ inaktywacjê MPF
oraz CSF (82), a nastêpnie odblokowanie cytofizjologicznie zahamowanego w metafazie II. podzia³u mejotycznego, a tym samym skuteczne uruchomienie dalszego
programu rozwojowego rekonstruowanego oocytu œwini (83,84). Mo¿na zatem zaproponowaæ hipotezê, ¿e aktywacja kinazy CaM-PK-II prowadzi do inicjacji szlaku
proteolitycznej degradacji cykliny B podczas przejœcia z metafazy do anafazy II. podzia³u mejotycznego, która jest z kolei bezpoœrednim lub poœrednim bodŸcem do
niezale¿nej od rozpadu czynnika MPF, molekularnej œcie¿ki stymulacji centrum katalitycznego konwencjonalnego izoenzymu kalpain, czyli neutralnych/obojêtnych
proteaz cysteinowych zale¿nych od jonów Ca2+ – kalpainy II (m-CANP/m-CL, ang.
Calcium-Activated Neutral Protease/Calpain) (85). Natywny proenzym (zymogen) izoformy m-CANP/m-CL tej rodziny cytozolowych proteaz tiolowych jest aktywowany na
drodze autolitycznej na powierzchni wewn¹trzkomórkowej, tj. cytoplazmatycznej
oolemmy w warunkach wysokiego (milimolarnego) stê¿enia wolnych kationów wapnia w cytozolu mM-[Ca2+]c. Izoenzym m-CANP/m-CL tych endopeptydaz wewn¹trzkomórkowych, zawieraj¹cych w swoim centrum katalitycznym cysteinê i histydynê,
odpowiedzialny jest za inaktywacjê czynnika CSF poprzez biodestrukcjê jednego
z jego podstawowych sk³adników funkcjonalnych – kinazy p39Mos w œrodowisku
ooplazmatycznym aktywowanej cybrydy klonalnej (86,87). Aby jednak œcie¿ka biodegradacji cyklin B oraz zahamowania aktywnoœci MPF zosta³a uruchomiona, musi
dojœæ do aktywacji wielopodjednostkowego kompleksu bia³kowego ligazy ubikwitynowej okreœlanego jako kompleks inicjuj¹cy anafazê lub cyklosom (APC/C, ang. Anaphase-Promoting Complex/Cyclosome) (85). Sk³adniki APC/C to bia³ka strukturalne, regulacyjne i enzymatyczne odpowiedzialne za po³¹czenie z ubikwityn¹ cykliny B lub
innych bia³ek, m.in. bia³ek uniemo¿liwiaj¹cych przedwczesny rozdzia³ chromatyd
siostrzanych w anafazowej segregacji chromosomów, czyli tzw. sekuryn Pds1/Cut2
(ang. Precocious Dissociation of Sister Chromatids 1/Cut Untimely Torn 2), które maj¹
ulec degradacji, oraz proteasom 26S, który jest bezpoœrednio zaanga¿owany w rozpad ubikwitynowanej cykliny B (88).
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 59-84 2009
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3.5. Systemy sztucznej aktywacji rekonstruowanych oocytów œwini w klonowaniu somatycznym
W klonowaniu somatycznym œwiñ wykorzystywane s¹ ró¿ne strategie aktywacji
rekonstruowanych oocytów. Protokó³ sztucznej aktywacji dotyczy nie tylko rodzaju
czynnika aktywuj¹cego (aktywatora), ale tak¿e momentu jego zastosowania. Czynnik aktywuj¹cy powoduje albo uwalnianie jonów wapnia bezpoœrednio z depozytów
wewn¹trzoocytarnych, albo ich dokomórkowy transport ze œrodowiska zewn¹trzkomórkowego. Sztuczne aktywatory stymuluj¹ transb³onowe domeny receptorowe kinazy tyrozynowej lub cz¹steczki receptorów powierzchniowych sprzê¿onych z bia³kami G. Bia³ka te z kolei bior¹ udzia³ w przekazywaniu i transformacji egzogennego
(jonowego lub cz¹steczkowego) sygna³u aktywuj¹cego na kaskadê enzymatyczn¹,
zapocz¹tkowan¹ przez fosfolipazê C podtypu g lub b (27,36,37). Enzym ten katalizuje rozk³ad hydrolityczny fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforanu (PIP2), zakotwiczonego w wewnêtrznej (cytoplazmatycznej) warstwie oolemmy, do myo-inozytolo-1,4,5-trisfosforanu (InsP3) oraz 1,2-diacyloglicerolu (DAG). 1,4,5-trisfosforan myo-inozytolu
jest wtórnym transmiterem aktywuj¹cego sygna³u zewn¹trzkomórkowego, odpowiedzialnym za otwarcie kana³ów wapniowych poprzez InsP3-zale¿ne receptory
w b³onach retikulum endoplazmatycznego g³adkiego. Uwolnione kationy wapnia
wi¹¿¹ siê preferencyjnie z kalmodulin¹, która z kolei reguluje aktywnoœæ wielu enzymów m.in. fosfataz, kinaz bia³kowych A i C (PKA, PKC) czy zale¿nej od Ca2+ i kalmoduliny kinazy bia³kowej typu II (CaM-PK-II), a tak¿e zlokalizowanej w oolemmie
ATPazy zale¿nej od Ca2+-kalmoduliny i jonów Mg2+ (43-45,70).
W technologii klonowania somatycznego œwiñ powszechnie stosowanymi bodŸcami aktywuj¹cymi s¹ czynniki fizyczne takie jak: impulsy elektryczne (impulsy pr¹du sta³ego) (1,89). Do tych rzadziej stosowanych nale¿¹ natomiast czynniki chemiczne takie jak: antybiotyki jonoforowe np. jonomycyna wapnia (9,90) lub jonofor Ca2+
A23187, czyli kalcymycyna (91), a tak¿e timerosal (tiomersal) w kombinacji z ditiotreitolem (92,93). Protokó³ równoczesnej fuzji i aktywacji, w którym te same impulsy elektryczne, jakie inicjuj¹ fuzjê komórki somatycznej z bezj¹drzastym cytoplastem, stanowi¹ czynnik aktywuj¹cy zrekonstruowane oocyty, jest najczêœciej wykorzystywany do stymulacji programu rozwojowego cybryd klonalnych œwini (9,89).
Rzadziej do tego celu stosowany jest protokó³ postaktywacji, czyli aktywacji inicjowanej czynnikami chemicznymi (jonomycyna wapnia, kalcymycyna, timerosal i ditiotreitol) lub fizycznymi (impulsy pr¹du sta³ego) po 1-4 godzinach od wprowadzenia
j¹dra komórkowego do cytoplazmy enukleowanego oocytu (1,8). Po ekspozycji na
dzia³anie w³aœciwego aktywatora takiego jak antybiotyk jonoforowy lub impulsy
elektryczne, zrekonstruowane oocyty poddawane s¹ zazwyczaj kilkugodzinnej inkubacji w obecnoœci niespecyficznego lub specyficznego inhibitora kompetycyjnego
kinaz cyklino-zale¿nych np. 6-dimetyloaminopuryny (6-DMAP) (8-10,23) lub butyrylolaktonu I (23), b¹dŸ w obecnoœci odwracalnego blokera syntezy bia³ek np. cykloheksimidu (CHXM) (90,91).
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Optymalnym wzorcem sztucznej aktywacji by³by wzorzec zbli¿ony do naturalnej
aktywacji oocytu œwini, inicjowanej przez penetruj¹cy plemnik podczas zap³odnienia, który indukuje kaskadê procesów odpowiedzialnych za uwalnianie do ooplazmy wolnych jonów wapnia w postaci serii pulsacyjnych wyrzutów. Na obecnym etapie badañ, wydaje siê, ¿e wymagania te spe³niaj¹ jedynie takie aktywatory jak timerosal w kombinacji z ditiotreitolem, jednak¿e tylko w odniesieniu do niektórych gatunków ssaków (œwinia, mysz) (93,94).

3.5.1. Profil przyrostu stê¿enia wolnych jonów wapnia w ooplazmie przy zastosowaniu aktywacji fizycznej z u¿yciem impulsów elektrycznych
Aktywacja cybryd klonalnych metod¹ elektroporacji powoduje tymczasowe powstawanie mikroporów w oolemmie zrekonstruowanych oocytów, które umo¿liwiaj¹ bierny transport egzogennych kationów wapnia do komórki, napêdzany tzw.
dodatnim gradientem stê¿enia Ca2+. Œrednica i liczba tych porów zale¿y nie tylko
od d³ugoœci trwania impulsów pr¹du sta³ego, lecz tak¿e od ich liczby, odstêpu czasowego miêdzy nimi oraz natê¿enia pola elektrostatycznego (60,95). Elektroaktywacja jest zatem mo¿liwa tylko w warunkach znacznie wy¿szej koncentracji jonów
Ca2+ w œrodowisku zewn¹trzkomórkowym, jakim jest roztwór izotonicznego dielektryku, w stosunku do cytozolowego poziomu stê¿enia kationów wapnia.
Wy¿szy potencja³ rozwojowy zarodków klonalnych œwini do stadium moruli oraz
blastocysty uzyskano po zastosowaniu wielokrotnych impulsów elektrycznych z równoczesnym obni¿eniem natê¿enia pola elektrostatycznego i skróceniem czasu trwania impulsów pr¹du sta³ego. Impulsy elektryczne by³y generowane w okreœlonych
przedzia³ach czasowych (od kilku- do 30-minutowych) dla naœladowania oscylacji
wapniowych, wystêpuj¹cych podczas zap³odnienia. Kombinacja wielokrotnych impulsów i niskiego natê¿enia pola elektrostatycznego mo¿e powodowaæ mniejsze
uszkodzenia oolemmy cybryd klonalnych oraz nie indukowaæ zjawiska ekscytotoksycznoœci kationów wapnia w ooplazmie w porównaniu z oddzia³ywaniem pojedynczego impulsu przy wysokim natê¿eniu pola elektrostatycznego (24,79). Mimo
¿e pochodzenie jonów Ca2+ podczas aktywacji elektrycznej jest, jak siê powszechnie uwa¿a, zewn¹trzkomórkowe, to sugeruje siê, ¿e elektroporacja mo¿e tak¿e stymulowaæ uwalnianie wapnia z magazynów wewn¹trzkomórkowych.
Aplikacja pojedynczych impulsów pr¹du sta³ego prowadzi tylko do jednorazowej mobilizacji wewn¹trzoocytarnych rezerwuarów wapniowych. Natomiast strategia multiplikacji impulsów elektrycznych pozwala na generowanie d³ugiej serii oscylacyjnych wyrzutów Ca2+, podwy¿szaj¹cych wielokrotnie stê¿enie tych kationów
w ooplazmie. Protokó³ oparty na zwielokrotnieniu impulsacji elektrycznej znacznie
upodabnia sztuczn¹ aktywacjê cybryd klonalnych œwini do naturalnej aktywacji spowodowanej penetracj¹ oocytu przez plemnik. Ekspozycja zrekonstruowanych oocytów na nag³e zmiany si³y jonowej w roztworze dielektryku utrudnia dok³adne zareBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 59-84 2009
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jestrowanie czêstotliwoœci oraz amplitudy falowych wyrzutów Ca2+ w ooplazmie.
Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e oba wspomniane parametry fizyczne cyklicznych
wyrzutów wapnia zale¿¹ od d³ugoœci trwania impulsów pr¹du sta³ego, ich liczby,
odstêpu czasowego miêdzy nimi, natê¿enia pola elektrostatycznego, a nawet stê¿enia egzogennych jonów Ca2+ w roztworze do elektroaktywacji. Podstawowy poziom cytozolowej koncentracji wolnych kationów wapnia w oocytach waha siê w granicach 20-60 nM/L, a po zmultiplikowanej elektroimpulsacji wzrasta do poziomu ok.
4 mM/L, zbli¿onego do stê¿enia charakterystycznego dla oocytów w trakcie zap³odnienia (35,60,77). Jednak¿e z powodu wysokiej pojemnoœci buforowej ooplazmy,
dodatkowo zwiêkszonej w wyniku transplantacji j¹der komórek somatycznych,
gwa³townie podwy¿szona koncentracja jonów wapnia stopniowo obni¿a siê i powraca do poziomu podstawowego jeszcze przed ukoñczeniem interfazy pierwszego
cyklu podzia³owego zarodków klonalnych.

3.5.2. Profil przyrostu stê¿enia wolnych jonów wapnia w ooplazmie przy zastosowaniu aktywacji chemicznej z u¿yciem jonomycyny wapnia
Inkubacja zrekonstruowanych oocytów œwini w roztworze jonomycyny Ca2+,
która jest jedn¹ z odmian jonoforu wapnia, generuje wyd³u¿ony logarytmiczny przyrost wewn¹trzkomórkowej koncentracji kationów wapnia, co znacznie odró¿nia tê
strategiê sztucznej aktywacji od fizjologicznego wzorca zmian stê¿enia wapnia
w ooplazmie. W przypadku ekspozycji cybryd klonalnych na dzia³anie jonomycyny
wapnia, Ÿród³o jonów Ca2+ obecnych w ooplazmie jest prawdopodobnie zarówno
pochodzenia zewn¹trzkomórkowego, jak i endogennego. Jonomycyna jako antybiotyk jonoforowy, maj¹cy zdolnoœæ indukowania transportu biernego noœnikowego
(dyfuzji u³atwionej) i swoistej wymiany kationów jednowartoœciowych (H+/H3O+)
oraz dwuwartoœciowych (Ca2+ i Mg2+), w pierwszej kolejnoœci mobilizuje wewn¹trzoocytarne depozyty wapniowe w cysternach retikulum endoplazmatycznego
g³adkiego. To z kolei na zasadzie dodatniego sprzê¿enia zwrotnego pobudza dyfuzjê egzogennych kationów wapnia do ooplazmy zrekonstruowanych oocytów œwini.
Mechanizm stymulacji cybryd klonalnych do dalszego rozwoju polega zatem na indukowaniu dwufazowych zmian w ooplazmatycznej koncentracji jonów wapnia
(27,79,96).
W porównaniu ze standardowymi systemami postaktywacji chemicznej stosowanymi powszechnie w klonowaniu somatycznym byd³a (97), w których zaleca siê
oko³o 5-minutow¹ inkubacjê zrekonstruowanych oocytów w 5-mM roztworze jonomycyny, w klonowaniu œwiñ podwy¿szenie koncentracji jonomycyny do 15 mM/L
przynosi znacznie lepsze wyniki. Wyra¿aj¹ siê one nie tylko zwiêkszeniem potencja³u rozwojowego hodowanych in vitro zarodków klonalnych, lecz tak¿e popraw¹
jakoœci uzyskanych blastocyst (8,9,23). Prawdopodobnie przyrost koncentracji tego
czynnika aktywuj¹cego z 5 mM/L do 15 mM/L indukuje ju¿ nie pojedyncz¹ falê przy78
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rostu jonów Ca2+, lecz ca³¹ seriê repetytywnych wyrzutów logarytmicznych kationów wapnia, przypominaj¹c¹ w wiêkszym stopniu fizjologiczny mechanizm uwalniania Ca2+ z magazynów wewn¹trzkomórkowych. Naœladowanie procesu naturalnej aktywacji w warunkach trzykrotnego podwy¿szenia stê¿enia jonomycyny w po¿ywce hodowlanej spowodowane jest tak¿e gwa³townym wzbudzeniem wielokrotnych cykli opró¿nieñ rezerwuarów wapniowych w zrekonstruowanych oocytach.
Z jednej strony umo¿liwia to transdukcjê dostatecznie silnego sygna³u jonowego
stymuluj¹cego szybkie uruchomienie programu rozwojowego cybryd klonalnych,
a z drugiej zaœ chroni cybrydow¹ komórkê przed szkodliwymi efektami cytotoksycznymi, zwi¹zanymi z utrzymuj¹cym siê przez d³u¿szy czas wysokim poziomem wapnia w ooplazmie zrekonstruowanych oocytów (9,10,79,90).

3.5.3. Profil przyrostu stê¿enia wolnych jonów wapnia w ooplazmie przy zastosowaniu aktywacji chemicznej z u¿yciem timerosalu i ditiotreitolu
Czynnikiem aktywuj¹cym, który indukuje d³ug¹ seriê repetytywnych wyrzutów
jonów Ca2+ o charakterze falowym w dojrza³ych mejotycznie oocytach œwini jest timerosal (etylortêciotiosalicylan sodu) okreœlany równie¿ czêsto tiomersalem wed³ug alternatywnej nomenklatury chemicznej. W przeciwieñstwie do wszystkich innych bodŸców fizykochemicznych, stymuluj¹cych tylko pojedynczy przyrost kationów wapnia w ooplazmie partenogenetycznie aktywowanych oocytów MII lub cybryd klonalnych, timerosal generuje oscylacyjne zmiany wewn¹trzkomórkowego
stê¿enia Ca2+, najbardziej przypominaj¹ce mechanizm aktywacji naturalnej, spowodowanej penetracj¹ oocytu przez plemnik (92,98).
Timerosal jako czynnik utleniaj¹cy grupy sulfhydrylowe (tiolowe) receptorów
myo-inozytolo-1,4,5-trisfosforanu, stanowi¹cych integraln¹ czêœæ InsP3-zale¿nych
kana³ów wapniowych, jest zdolny do wielokrotnej mobilizacji wewn¹trzkomórkowych depozytów kationów wapnia w zrekonstruowanych oocytach œwini. Dziesiêciominutowa inkubacja cybryd klonalnych w po¿ywce uzupe³nionej 200 mM/L timerosalu (92,93) okaza³a siê najbardziej optymaln¹ strategi¹ aktywacji. Wynurzenie siê
pierwszej fali przyrostu jonów Ca2+ w ooplazmie nastêpowa³o w ci¹gu 5,5 minut od
chwili rozpoczêcia ekspozycji zrekonstruowanych oocytów na dzia³anie timerosalu,
a liczba pulsacyjnych wyrzutów wapnia waha³a siê od dwóch do szeœciu. Pierwsza
kaskadowa fala wylewu kationów wapnia do ooplazmy wykazywa³a najwiêksz¹ amplitudê wychyleñ od równowagi stê¿eniowej Ca2+. Natomiast kolejne oscylacje wapniowe charakteryzowa³y siê stopniowym obni¿aniem siê amplitudy i czêstotliwoœci
ich wystêpowania. Po 30-45 minutach od rozpoczêcia aktywacji zrekonstruowanych
oocytów œwini obserwowano ca³kowity zanik oscylacji w ooplazmie.
Poza korzystnym efektem oddzia³ywania na cybrydy klonalne œwini, timerosal
wykazuje jednak niewielkie w³aœciwoœci cytotoksyczne, gdy¿ utlenia równie¿ grupy
tiolowe (-SH) tubuliny do mostków disulfidowych (disiarczkowych; -S-S-). Hamuje on
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 59-84 2009
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przez to polimeryzacjê mikrotubuli kinetochorowych i biegunowych oraz doprowadza do czêœciowej degradacji wrzeciona kariokinetycznego, a tak¿e pozosta³ych
elementów cytoszkieletu mikrotubularnego zrekonstruowanych oocytów (m.in.
centrów organizuj¹cych cytoplazmatyczn¹ sieæ mikrotubuli o konformacji dicentriolarnej astrosfery centrosomów lub tetracentriolarnej astrosfery diplosomów). Dlatego te¿ w procedurach postaktywacji cybryd klonalnych zaleca siê stosowanie timerosalu w kombinacji z ditiotreitolem (DTT; 2,3-dihydroksybutano-1,4-ditiolem), disulfhydrylowym zwi¹zkiem redukuj¹cym mostki disiarczkowe (disulfidy) tubuliny
oraz bia³ek receptorowych specyficznych dla InsP3 lub rianodyny, które odpowiedzialne s¹ za cykliczne uwalnianie wewn¹trzkomórkowych jonów Ca2+ z rezerwuarów ooplazmatycznych. Ze wzglêdu na antagonistyczne w³aœciwoœci w stosunku
do timerosalu, DTT jest zdolny do regeneracji ultrastruktury wrzeciona podzia³owego oraz inhibicji oscylacji wapniowych w ooplazmie zrekonstruowanych oocytów
œwini (27,98).

4. Podsumowanie. Wp³yw dojrzewania i sztucznej aktywacji oocytów
na uruchomienie programu rozwojowego zarodków klonalnych œwini
Sztuczna aktywacja zrekonstruowanych oocytów jest jednym z czynników, które
w du¿ym stopniu decyduj¹ o pre- i postimplantacyjnych kompetencjach rozwojowych zarodków klonalnych œwini. Ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi protoko³ami
sztucznej aktywacji zrekonstruowanych oocytów œwini dotycz¹ zarówno rodzaju
czynnika aktywuj¹cego, jak i w³aœciwego momentu zastosowania okreœlonego aktywatora (9,23). Optymalny przedzia³ czasowy do zainicjowania aktywacji mo¿e zale¿eæ zarówno od czasu wymaganego do uzyskania dojrza³oœci j¹drowej i cytoplazmatycznej oocytów, jak i od czasu pojawienia siê pierwszych symptomów starzenia siê
zrekonstruowanych hybryd j¹drowo-ooplazmatycznych (4,7). Wydaje siê, ¿e szybsze
tempo dojrzewania j¹drowo-cytoplazmatycznego, a w konsekwencji wy¿sz¹ kinetykê procesu starzenia siê in vitro wykazuj¹ oocyty, które swoj¹ kompetencjê mejotyczn¹ naby³y w warunkach in vivo w porównaniu do oocytów hodowanych ex vivo.
Strukturalno-funkcjonalnym wyznacznikiem dojrza³oœci j¹drowej oocytów w stadium MII jest stopieñ zaawansowania procesu wyrzucenia I. cia³ka kierunkowego do
przestrzeni oko³o¿ó³tkowej. Wyrzucenie I. ck pod os³onkê przejrzyst¹ jest efektem
tzw. szcz¹tkowej (poronnej) lub biegunowej cytokinezy oocytu, która prowadzi do
powstania ob³onionej struktury komórkowej, zawieraj¹cej poronne wrzeciono kariokinetyczne oraz perikarion, czyli cienk¹ warstwê œciœle przylegaj¹cej do zespo³u
silnie skondensowanych chromosomów tzw. resztkowej ooplazmy. Oocyty dojrzewaj¹ce w warunkach pozaustrojowych charakteryzuj¹ siê czêsto obecnoœci¹ czêœciowo (po³owicznie) odcinaj¹cego siê z podb³onowej strefy kortykalnej ooplazmy I.
ck. Dlatego te¿ efektywnoœæ sztucznej aktywacji cybryd klonalnych pochodz¹cych
z hodowanych in vitro oocytów jest zwykle ni¿sza w porównaniu do oocytów dojrze80
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waj¹cych in vivo. W tych ostatnich inicjacja i progresja procesu tzw. cytokinezy biegunowej w telofazie I. podzia³u mejotycznego przebiega bowiem znacznie szybciej
ni¿ w oocytach, które osi¹gnê³y zdolnoœæ do wznowienia i ukoñczenia mejozy w warunkach ex vivo (23,25).
Jednym z g³ównych przejawów dojrzewania cytoplazmatycznego oocytów s¹
prawdopodobnie zmiany w³aœciwoœci, wielkoœci i gêstoœci ooplazmatycznych kana³ów uwalniania wapnia (24). Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e przemiany te stanowi¹ endogenny mechanizm preadaptacyjny oocytów œwini do powstania takich warunków w cytozolu, jakie s¹ bezwzglêdnie wymagane dla wywo³ania oscylacyjnych
wyrzutów jonów Ca2+ o odpowiedniej amplitudzie i czêstotliwoœci w odpowiedzi
na zadzia³anie bodŸca indukuj¹cego aktywacjê. Wydaje siê bowiem, ¿e stosunek iloœciowy kana³ów wapniowych przypadaj¹cy na okreœlon¹ jednostkê powierzchni cystern i kanalików wewn¹trzoocytarnych rezerwuarów kationów wapnia, g³ównie
siateczki œródplazmatycznej g³adkiej, determinuje w du¿ym stopniu wielkoœæ natê¿enia sygna³ów jonowych pojawiaj¹cych siê w zrekonstytuowanych oocytach œwini
wkrótce po egzogennej stymulacji ich programu rozwojowego. Liczba InsP3-zale¿nych kana³ów uwalniania wapnia w zewnêtrznej warstwie cytoplazmatycznej b³on
retikulum endoplazmatycznego agranularnego jest znacznie ni¿sza w oocytach dojrza³ych in vitro ni¿ w w oocytach dojrza³ych in vivo (owulowanych). Dlatego te¿ intensywnoœæ transdukcji wewn¹trzkomórkowego sygna³u wapniowego w nastêpstwie aktywacji zrekonstruowanych oocytów, które naby³y kompetencjê mejotyczn¹
w pêcherzykach jajnikowych samic-dawczyñ, utrzymuje siê na istotnie wy¿szym poziomie ni¿ w przypadku oocytów hodowanych in vitro. O osi¹gniêciu optymalnego
stopnia dojrza³oœci cytoplazmatycznej oocytów przystosowanych biochemicznie
i ultrastrukturalnie do sztucznej aktywacji decyduje te¿ zagêszczenie ziaren korowych w okreœlonej jednostce objêtoœci cytozolu (100 mm3), które jest ni¿sze w oocytach dojrza³ych in vitro ni¿ w oocytach owulowanych, pozyskiwanych z jajowodów
stymulowanych hormonalnie samic-dawczyñ. Ta ostatnia w³aœciwoœæ oocytów-biorców j¹der komórkowych zale¿y tak¿e od odpowiedniego przestrzennego rozmieszczenia sieci mikrofilamentów aktynowych cytoszkieletu i membranoszkieletu, niezbêdnych do efektywnej egzocytozy ziaren korowych z warstwy kortykalnej ooplazmy po ekspozycji cybrydy klonalnej na dzia³anie okreœlonego aktywatora. Zrekonstruowane oocyty œwini spe³niaj¹ce wszystkie wspomniane warunki molekularnej
i ultrastrukturalnej przydatnoœci do procedury sztucznej aktywacji mog¹ posiadaæ
wysokie kompetencje w zakresie przed- i poimplantacyjnego rozwoju zarodków
klonalnych (5,24,90).
Praca finansowana ze œrodków na naukê w latach 2009-2012 jako projekt badawczy w³asny
nr N N311 315936.
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