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In the somatic cell cloning of pigs, nuclear transfer-derived oocytes are artificially stimulated with the use one of the three experimental protocols: 1) electrical, chemical or physicochemical delayed activation (i.e., post-activation); 2)
simultaneous fusion and electrical activation (SF-EA) or simultaneous
electrofusion and physicochemical activation, as well as 3) chemical sequential
(combined) electrical and chemical activation. In the first activation protocol,
somatic cell nuclei at G0/G1 or G2/M stages are introduced into enucleated
Metaphase II oocytes (ooplasts), which are activated 30 minutes to several
hours after nuclear transfer. In the second activation protocol, somatic cell nuclei at G1 or G0 stage are introduced into non-activated Metaphase II ooplasts
and simultaneously obtained clonal nuclear-cytoplasmic hybrids are activated.
In turn, the third activation protocol includes the SF-EA followed by an additional treatment of the reconstituted oocytes with chemical factors, which is
initiated after a 1-2-h delay. The concentration of calcium cations in the fusion/activation medium affects not only the transition from meiotic to mitotic
control of cell cycle of clonal cybrids, but also the degree of ploidy of reconstructed zygotes as a result of both emission of second polar body and formation of pseudopronucleus/pseudopronuclei. The artificial stimulation of reconstituted oocytes also determines the processes of architectural remodeling and
epigenetic reprogramming of donor cell nuclei in nuclear-transferred embryos.
Moreover, the transcriptional and translational activity of genes (eg Oct-3/Oct-4)
that are crucial for preimplantation development of porcine cloned embryos is
dependent on physicochemical parameters of calcium oscillations induced by
activation of clonal nuclear-cytoplasmic hybrids.
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1. Systemy aktywacji rekonstruowanych oocytów œwini w procedurze
klonowania somatycznego
W klonowaniu somatycznym œwiñ, do sztucznej stymulacji programu rozwojowego rekonstytuowanych oocytów stosuje siê obecnie dwa uk³ady doœwiadczalne:
1) protokó³ opóŸnionej aktywacji (tj. postaktywacji) elektrycznej, dwustopniowej
postaktywacji chemicznej lub fizykochemicznej; 2) protokó³ jednoczesnej fuzji i aktywacji elektrycznej lub jednoczesnej elektrofuzji i aktywacji fizykochemicznej.
W pierwszym uk³adzie j¹dra komórek w stadiach G0/G1 albo G2/M podzia³u mitotycznego wprowadza siê na drodze elektrofuzji lub bezpoœredniej (docytoplazmatycznej) mikroiniekcji do wyj¹drzonych oocytów (ooplastów/cytoplastów) w stadium metafazy II. podzia³u mejotycznego (MII), które s¹ aktywowane w przedziale
czasowym od 30 minut do maksymalnie 4 godzin po zabiegu transplantacji j¹der komórkowych (1-4). W drugim uk³adzie doœwiadczalnym j¹dra komórek w fazie G1 lub
G0 podzia³u mitotycznego przenosi siê do enukleowanych, nieaktywowanych oocytów w stadium MII i równoczeœnie aktywuje siê uzyskane hybrydy j¹drowo-ooplazmatyczne, okreœlane tak¿e mianem klonalnych hybryd cytoplazmatycznych lub cybryd klonalnych (1,5,6).

1.1. Wp³yw zewn¹trzkomórkowych jonów wapniowych na przedwczesn¹ aktywacjê rekonstruowanych oocytów
Ostatnio udowodniono, ¿e mo¿na kontrolowaæ inicjacjê lub zahamowanie procesu przedwczesnej aktywacji rekonstruowanych cybryd klonalnych na etapie fuzji
cytoplastu i komórki-dawcy j¹dra, uzupe³niaj¹c lub usuwaj¹c z roztworu do elektroporacji (elektropermeabilizacji) b³on plazmatycznych kompleksów komórek somatycznych i ooplastów nieorganiczne sole wapnia w momencie rekonstrukcji enukleowanych oocytów metod¹ elektrofuzji. Wykazano bowiem, ¿e kationy wapnia obecne w roztworze izotonicznego dielektryku, niezbêdnego do fuzji komórek w polu
elektrostatycznym, mog¹ ju¿ w niewielkim stê¿eniu (0,1 mM/L lub nawet do
0,05 mM/L) indukowaæ molekularne procesy wewn¹trzkomórkowe, towarzysz¹ce
aktywacji cybryd klonalnych. Wyniki doœwiadczeñ przeprowadzonych przez Kurome
i wsp. (7) potwierdzaj¹, ¿e nawet w warunkach obni¿onej do 50 mM/L koncentracji
chlorku wapnia (CaCl2) w roztworze do elektrofuzji, w stosunkowo wysokim odsetku oocytów rekonstruowanych z j¹der interfazowych fibroblastów p³odowych zachodzi³y procesy strukturalnej rearan¿acji chromatyny przedwczeœnie skondenso86
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wanej do chromosomów p³ytki pseudometafazowej. Procesy te s¹ charakterystyczne dla przemodelowania konformacji genomu j¹drowego, jakie nastêpuje w wyniku
zainicjowania procesu aktywacji oocytów. Przemiany konfiguracji przestrzennej
chromatyny j¹drowej, które zosta³y zapocz¹tkowane w trzeciej godzinie po przeniesieniu j¹der komórek somatycznych do enukleowanych oocytów, by³y trójstopniowe. Pierwszy etap tych transformacji obejmowa³ segregacjê skondensowanych
chromosomów u³o¿onych w pseudomejotyczn¹ p³ytkê metafazow¹ wrzeciona kariokinetycznego w anafazie podzia³u ekwacyjnego, która zachodzi³a w ok. 13,5% aktywowanych elektrycznie cybryd klonalnych. Drugi etap reorganizacji materia³u genetycznego by³ zwi¹zany z despiralizacj¹ (dekondensacj¹) de novo chromosomów,
która mia³a miejsce w ok. 11,0% zrekonstruowanych hybryd cytoplazmatycznych
w telofazie. Z kolei trzecia faza architektonicznej rearan¿acji chromatyny j¹drowej
dotyczy³a procesów odtworzenia otoczki j¹drowej w telofazie II. podzia³u pseudomejotycznego i pêcznienia formuj¹cego siê j¹dra interfazowego, które zachodzi³y
w ok. 24,0% aktywowanych cybryd klonalnych. Natomiast po oœmiu godzinach od
elektrofuzji kompleksów ooplast-komórka somatyczna, w ponad 61,0% cybryd klonalnych zaobserwowano obecnoœæ jednego pseudoprzedj¹drza, a w pozosta³ych
23,0% rekonstruowanych zygot zdiagnozowano dwa rzekome mikroprzedj¹drza.
Uformowanie siê tych parapronuklearnych struktur jest istotnym dowodem na to,
¿e niskie stê¿enie kationów wapnia (50 mM/L CaCl2) w roztworze do elektropermeabilizacji b³on cytoplazmatycznych kompleksów cytoplast-komórka somatyczna jest
czynnikiem wystarczaj¹cym do zainicjowania aktywacji blisko 85,0% zrekonstruowanych oocytów (tab.). W badaniach przeprowadzonych przez Boquest’a i wsp. (3)
oraz Kurome i wsp. (7), przedwczesna aktywacja cybryd klonalnych wywo³ana dodatkiem jonów Ca2+ w niskiej koncentracji (odpowiednio, 0,1 mM/L oraz 0,05 mM/L)
do izotonicznego roztworu dielektryku, który by³ u¿yty do fuzji fibroblastów p³odowych z enukleowanymi oocytami, spowodowa³a, ¿e aktywnoœæ podzia³owa w 2. dniu
hodowli in vitro zrekonstytuowanych zarodków utrzymywa³a siê na wysokim poziomie (odpowiednio, ok. 45,0 oraz 70,0%).

1.2. Prawid³owoœæ definiowania protoko³ów aktywacyjnych: postaktywacja fizyczna lub chemiczna czy dwustopniowa aktywacja fizykochemiczna?
Jeœli uwzglêdnimy opisane w poprzednim podrozdziale uwarunkowania, to stosowane dawniej przez wielu autorów (2,8,9) okreœlanie protoko³ów aktywacyjnych
mianem modelu postaktywacji zrekonstruowanych oocytów jest, jak siê wydaje,
b³êdne; wiêkszoœæ z tych oocytów mog³a bowiem ulec przedwczesnej aktywacji
z powodu obecnoœci niewielkiej dawki jonów Ca2+ w roztworze do elektrofuzji
kompleksów cytoplast-komórka somatyczna. Bardziej uzasadnione w tym przypadku jest definiowanie takich protoko³ów aktywacyjnych jako systemów sekwencyjnej
(dwustopniowej) aktywacji fizykochemicznej. Pierwszy etap takiego protoko³u staBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 85-110 2009
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nowi aktywacja fizyczna, towarzysz¹ca fuzji ooplastów z komórkami somatycznymi.
Ju¿ w momencie fuzji w polu elektrostatycznym, rekonstruowane oocyty s¹ poddawane dzia³aniu s³abych bodŸców aktywuj¹cych, którymi s¹ œladowe iloœci kationów
wapnia, wnikaj¹ce ze œrodowiska zewn¹trzkomórkowego do cytoplazmy cybryd
klonalnych poprzez mikropory (mikrokana³y) powstaj¹ce okresowo w oolemmie
pod wp³ywem jej odwracalnej permeabilizacji, wywo³anej impulsami pr¹du sta³ego.
Nastêpnie, z opóŸnieniem czasowym, od 1 do 2 godzin, w stosunku do jednoczesnej fuzji i aktywacji elektrycznej rekonstruowanych oocytów, cybrydy klonalne œwini poddawane s¹ ponownie dzia³aniu czynników aktywuj¹cych, nale¿¹cych do grupy
mediatorów chemicznych. Ma to na celu wzmocnienie natê¿enia wewn¹trzkomórkowego sygna³u wapniowego, którego mechanizm transdukcji w œrodowisku cytoplazmatycznym indukuje uruchomienie programu rozwojowego zygot klonalnych.
Ten drugi etap egzogennej stymulacji aktywnoœci podzia³owej bruzdkowania zrekonstruowanych zygot klonalnych, mo¿na okreœliæ mianem ich opóŸnionej reaktywacji lub aktywacji de novo.
W procedurze klonowania somatycznego œwiñ, w ramach badañ w³asnych (10),
wykorzystano protokó³ okreœlany mianem dwustopniowej aktywacji fizykochemicznej lub sekwencyjnej aktywacji mieszanej cybryd klonalnych, na który sk³ada siê:
1) równoczesna fuzja i aktywacja elektryczna rekonstruowanych oocytów w roztworze do elektrostymulacji, uzupe³nionym minimaln¹ dawk¹ kationów wapnia o tzw.
wartoœci progowej (stê¿enie rzêdu 50 mM/L CaCl2) oraz 2) opóŸniona reaktywacja
chemiczna w procedurze sekwencyjnej, tzn. przy wykorzystaniu dwóch czynników.
Pierwszy czynnik, jakim by³ antybiotyk jonoforowy (jonomycyna wapnia) w wysokim
stê¿eniu 15 mM/L, stanowi³ w³aœciwy aktywator. Drugim czynnikiem by³ cykloheksimid (CHXM, ang. cycloheximide) – niespecyficzny inhibitor syntezy bia³ek, który po
wznowieniu i progresji cyklu pseudomejotycznego zrekonstruowanych oocytów
z metafazy do anafazy II. podzia³u odwracalnie blokuje proces reaktywacji czynnika
dojrzewania mejotycznego (MPF, ang. Maturation/Meiosis-Promoting Factor), hamuj¹c
resyntezê cykliny B, stanowi¹cej jego podjednostkê regulatorow¹. W wyniku wykorzystania tego z³o¿onego protoko³u sztucznej aktywacji cybryd klonalnych, odsetek
dziel¹cych siê zarodków œwini zrekonstruowanych z j¹der transfekowanych fibroblastów p³odowych utrzymywa³ siê po 48 godzinach hodowli in vitro na poziomie
oko³o 73,0%. By³ on znacznie wy¿szy od odsetka dziel¹cych siê zarodków zrekonstruowanych z j¹der transfekowanych fibroblastów tkanki skórnej doros³ych osobników, który wynosi³ oko³o 56,5% (10).
Hyun i wsp. (1) uzyskali ni¿szy odsetek dziel¹cych siê zarodków klonalnych zrekonstruowanych z enukleowanych dojrza³ych in vitro oocytów loch lub loszek oraz z j¹der
transgenicznych fibroblastów p³odowych (odpowiednio, ok. 68,0 oraz 59,0%), wykorzystuj¹c podobny protokó³ dwustopniowej aktywacji fizykochemicznej cybryd klonalnych. Protokó³ ten ró¿ni³ siê bowiem jedynie zastosowaniem niespecyficznego inhibitora kompetycyjnego kinaz cyklino-zale¿nych – 6-dimetyloaminopuryny (6-DMAP,
ang. 6-Dimethylaminopurine) zamiast inhibitora translacji – cykloheksimidu.
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2. Genetyczna zale¿noœæ rearan¿acji chromatyny j¹drowej i ploidalnoœci
genomu komórek somatycznych od zewn¹trzkomórkowego stê¿enia
jonów Ca2+ w procedurach aktywacji cybryd klonalnych œwini
2.1. Procesy warunkuj¹ce strukturalne przemodelowanie chromatyny j¹drowej komórek somatycznych w nastêpstwie jednoczesnej fuzji i aktywacji
elektrycznej (FE/AE) rekonstruowanych oocytów
Stê¿enie kationów wapnia w roztworze do jednoczesnej fuzji i stymulacji elektrycznej rekonstruowanych oocytów ma tak¿e istotny wp³yw na efektywnoœæ procesu aktywacji, która mierzona jest intensywnoœci¹ i/lub czêstoœci¹ postaktywacyjnych
przemian jakoœciowych oraz iloœciowych w przestrzennym przemodelowaniu konfiguracji chromatyny j¹der komórek somatycznych w ooplazmie zrekonstruowanych
oocytów. Drugim wskaŸnikiem aktywacji programu rozwojowego cybrydy klonalnej
jest stopieñ ploidalnoœci genomu j¹drowego komórki somatycznej, uzale¿niony od
zdolnoœci wyrzucania rzekomych cia³ek kierunkowych II. rzêdu, czyli tzw. struktur
parapolocytarnych, w wyniku szcz¹tkowej cytokinezy biegunowej. Interfazowa
chromatyna j¹drowa komórki somatycznej zostaje poddana strukturalno-funkcjonalnej rearan¿acji do postaci zespo³ów przedwczeœnie skondensowanych chromosomów skonfigurowanych w pseudomejotyczn¹ p³ytkê metafazow¹. Chromosomy
metafazowe ulegaj¹ nastêpnie segregacji w anafazie, która jest spolaryzowana do
strefy kortykalnej ooplazmy. Rozdzielone zespo³y chromatyd siostrzanych (chromosomów niehomologicznych) w wyniku towarzysz¹cej procesowi kariokinezy powtórnej dekondensacji i odtworzeniu otoczki j¹drowej formuj¹ jedno rzekome przedj¹drze o prawid³owej objêtoœci nukleoplazmy i haploidalnej liczbie cz¹steczek DNA
w ooplazmie oraz zbit¹ masê chromatydow¹, eliminowan¹ w postaci haploidalnych
struktur parapolocytarnych. Te wyrzucane pod os³onkê przejrzyst¹ oocytu szcz¹tkowe komórki pseudopolocytowe zawieraj¹ jedynie poronne wrzeciono kariokinetyczne, które jest otoczone œladow¹ objêtoœci¹ cytoplazmy (tab.) (3,7,11).
Je¿eli sztuczna aktywacja cybrydy klonalnej nie doprowadzi do zainicjowania
procesu przedwczesnej kondensacji egzogennej chromatyny j¹drowej, wówczas genom komórki somatycznej o diploidalnej liczbie cz¹steczek DNA ulega bezpoœredniemu podzia³owi kariokinetycznemu na dwa haploidalne mikropseudoprzedj¹drza.
Oznacza to, ¿e takie dikariotyczne cybrydy klonalne utraci³y zdolnoœæ usuwania
po³owicznej liczby cz¹steczek DNA w wyniku biegunowej cytokinezy. Brak obecnoœci rzekomych cia³ek kierunkowych w przestrzeni oko³o¿ó³kowej oocytów zrekonstruowanych z j¹der komórek somatycznych w fazach G0/G1 cyklu mitotycznego
jest zjawiskiem korzystnym. Zachowuj¹ one prawid³ow¹ ploidalnoœæ, czyli s¹ diploidalne (2n). Natomiast jest to zjawisko niekorzystne w przypadku oocytów zrekonstruowanych z j¹der komórek w fazach G2/M cyklu mitotycznego. W takich cybrydach klonalnych wystêpuje bowiem diploidalna liczba chromosomów (2n) dwuchroBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 85-110 2009
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matydowych oraz zreplikowana (4C) iloœæ DNA i mo¿e dochodziæ do nieprawid³owoœci (mutacji) genomowych, np. tetraploidii. Dlatego te¿ wykazuj¹ one niskie kompetencje rozwojowe do stadium moruli/blastocysty w warunkach hodowli in vitro. Jest
to spowodowane g³ównie wynikaj¹cym z miksoploidii blastomerów (obecnoœci
dwóch lub wiêcej linii komórek o zró¿nicowanym stopniu ploidalnoœci) zjawiskiem
mozaicyzmu genetycznego (tab.) (7,9,11).

2.2. Wp³yw zwiêkszonego stê¿enia zewn¹trzkomórkowych jonów Ca2+
na przemodelowanie chromatyny j¹der komórek somatycznych oraz
przedimplantacyjny potencja³ rozwojowy zarodków klonalnych uzyskiwanych w wyniku FE/AE rekonstruowanych oocytów
Cheong i wsp. (11) udowodnili, ¿e w wyniku podwy¿szenia stê¿enia kationów
wapnia w roztworze do jednoczesnej fuzji i aktywacji oocytów rekonstruowanych
z j¹der fibroblastów p³odowych, których cykl mitotyczny zosta³ zsynchronizowany
in vitro w stadiach G0/G1, wzrasta³ odsetek dikariotycznych cybryd klonalnych
z oko³o 23,0 do 43,0%. W tych cybrydach nie zachodzi³ proces przedwczesnej kondensacji chromatyny j¹drowej (PCC, ang. Premature Chromatin Condensation), lecz
charakteryzowa³y siê one bezpoœredni¹ progresj¹ cyklu pseudomejotycznego do interfazy I. podzia³u bruzdkowania, co potwierdza³a obecnoœæ dwóch haploidalnych
mikropseudoprzedj¹drzy w diploidalnych zygotach klonalnych o ³¹cznej liczbie
chromosomów oraz cz¹steczek DNA, odpowiednio, 2n=38 oraz 2C=38. Natomiast
odsetek cybryd klonalnych wykazuj¹cych prawdopodobnie znacznie ni¿szy potencja³ rozwojowy, w których mia³ miejsce proces PCC j¹der komórek somatycznych
oraz proces wyrzucenia pod os³onkê przejrzyst¹ rzekomego cia³ka kierunkowego
z haploidaln¹ liczb¹ chromosomów niehomologicznych (1n=19) oraz cz¹steczek
DNA (1C=19), ulega³ istotnemu spadkowi (z ok. 73,0 do 53,0%). W nastêpstwie
szcz¹tkowej cytokinezy biegunowej, ograniczonej tylko do warstwy korowej zrekonstruowanych oocytów, w ich cytoplazmie zdiagnozowano obecnoœæ jednego haploidalnego pseudoprzedj¹drza. Ponadto, w badaniach przeprowadzonych przez
Cheong’a i wsp. (11) stwierdzono dodatni¹ korelacjê miêdzy poziomem stê¿enia jonów Ca2+ w roztworze do jednoczesnej fuzji i aktywacji elektrycznej oocytów œwini
rekonstruowanych z j¹der fibroblastów p³odowych a odsetkiem pomyœlnie zfuzjowanych kompleksów cytoplast-komórka somatyczna w stosunku do liczby dojrza³ych in vitro oocytów poddawanych mikromanipulacjom oraz odsetkiem blastocyst rozwijaj¹cych siê z zaklasyfikowanych do hodowli in vitro cybryd klonalnych.
Gdy zabieg jednoczesnej fuzji i aktywacji rekonstruowanych oocytów przeprowadzany by³ w izotonicznym roztworze mannitolu z dodatkiem 0,1 mM/L CaCl2 przy
zastosowaniu dwóch nastêpuj¹cych bezpoœrednio po sobie impulsów pr¹du sta³ego
o natê¿eniu pola elektrostatycznego 125 V/mm oraz czasie trwania ka¿dego z nich
rzêdu 30 msek, efektywnoœæ elektrofuzji kompleksów ooplast-fibroblast oraz wskaŸ90
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nik formowania blastocyst klonalnych w warunkach pozaustrojowych utrzymywa³y
siê na poziomie, odpowiednio, ok. 67,0 oraz 6,0%. Natomiast w wyniku indukcji fuzji kompleksów enukleowany oocyt-fibroblast p³odowy oraz równoczesnej inicjacji
procesu aktywacji rekonstruowanych cybryd klonalnych w roztworze dielektryku
uzupe³nionym jonami Ca2+ o dziesiêciokrotnie wy¿szej koncentracji (1,0 mM/L), odsetek pomyœlnie zfuzjowanych z komórkami-dawcami j¹der ooplastów oraz odsetek
uzyskanych blastocyst wynosi³y, odpowiednio, ok. 85,0 oraz 16,0%. Podobn¹ zale¿noœæ miêdzy stê¿eniem kationów wapnia w roztworze do elektroporacji b³on cytoplazmatycznych kompleksów ooplast-komórka somatyczna a odsetkiem pomyœlnie
zrekonstruowanych oocytów œwini oraz odsetkiem blastocyst rozwijaj¹cych siê
z hodowanych in vitro zarodków klonalnych zaobserwowano w eksperymentach Lee
i wsp. (12). Podwy¿szenie koncentracji jonów Ca2+ z 0,1 mM/L do 1,0 mM/L w roztworze dielektryku do jednoczesnej fuzji i aktywacji oocytów rekonstruowanych
z j¹der fibroblastów p³odowych, która indukowana by³a poprzez generowanie pojedynczego 50-msekundowego impulsu pr¹du sta³ego o sile pola elektrycznego rzêdu
2,0 kV × cm-1 doprowadzi³o zarówno do zwiêkszenia odsetka ooplastów pomyœlnie
zfuzjowanych z komórkami-dawcami j¹der (ok. 68,5 vs. 82,5%), jak i odsetka blastocyst uzyskanych w warunkach pozaustrojowych (ok. 12,0 vs. 20,0%).
W badaniach w³asnych (10) zdecydowano siê na wykorzystanie w protokole jednoczesnej fuzji i aktywacji rekonstruowanych oocytów roztworu izotonicznego
mannitolu uzupe³nionego chlorkiem wapnia (CaCl2) w koncentracji 20x wy¿szej
w stosunku do wartoœci progowej. Ustalon¹ eksperymentalnie niezbêdn¹ dawkê minimaln¹ jonów Ca2+ (0,05 mM/L) powiêkszono bowiem do poziomu 1,0 mM/L. Pozwoli³o to na uzyskanie wysokiej (blisko 85,0%) wydajnoœci procesu elektrofuzji ooplastów z transfekowanymi fibroblastami skóry doros³ych osobników oraz ok. 17,5%
blastocyst w stosunku do liczby pomyœlnie zfuzjowanych kompleksów ooplast-komórka-dawca j¹dra. Odsetek uzyskanych w wyniku elektrofuzji kompleksów cytoplast-p³odowy fibroblast cybryd klonalnych, które zachowa³y ¿ywotnoœæ (nienaruszon¹ integralnoœæ ultrastrukturaln¹ plazmolemmy), osi¹gn¹³ jeszcze wy¿szy poziom (ok. 87,0%). Potencja³ rozwojowy in vitro do stadium blastocysty cybryd klonalnych rekonstruowanych z j¹der transfekowanych fibroblastów p³odowych by³ tak¿e
znacznie wy¿szy (ok. 30,0%) (10).
W badaniach przeprowadzonych nad klonowaniem somatycznym œwiñ przez
Im’a i wsp. (13) efektywnoœæ procesu elektrofuzji kompleksów ooplast-komórka-dawca j¹dra, który by³ indukowany w uzupe³nionym 1,0 mM/L jonów Ca2+ roztworze do jednoczesnej fuzji i aktywacji oocytów rekonstruowanych z j¹der fibroblastów p³odowych, okaza³a siê o blisko 10,0% ni¿sza ni¿ w eksperymentach w³asnych
(10) (ok. 78,0 vs. 87,0%). Podobnie, odsetek blastocyst, które uzyskano po 6 dniach
hodowli in vitro zarodków zrekonstruowanych z j¹der fibroblastów p³odowych,
osi¹gn¹³ blisko dwukrotnie ni¿sz¹ wartoœæ (13) ni¿ w badaniach w³asnych (10)
(ok. 17,0 vs. 30,0%).
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3. Mechanizm przekaŸnictwa sygna³u wapniowego w aktywacji
transkrypcyjnej genów homeotycznych w komórkach zarodków
uzyskiwanych technik¹ klonowania somatycznego
Zró¿nicowane parametry oscylacji wapniowych mog¹ mieæ istotny wp³yw na aktywacjê okreœlonych czynników transkrypcyjnych, np. czynników bia³kowych takich
jak: Oct-1, Oct-2, Oct-3/Oct-4, reguluj¹cych transkrypcjê genów histonowych w j¹drach blastomerów zarodków klonalnych œwini ulegaj¹cych stopniowemu strukturalnemu przemodelowaniu i epigenetycznemu przeprogramowaniu (tab.). Wykrycie
takich zale¿noœci stanowi³oby niepodwa¿alny dowód na to, ¿e przekazywanie sygna³u wapniowego w postaci cyklicznych fal wylewów jonów Ca2+ do ooplazmy
pe³ni bardzo istotn¹ funkcjê biologiczn¹ w sztucznie aktywowanych cybrydach klonalnych, pozwalaj¹c na regulacjê metabolizmu na tak podstawowym poziomie, jakim jest indukcja ekspresji genów. Powstaje zatem fundamentalne pytanie, czy sygna³ wapniowy przenoszony w postaci oscylacji w jednakowym stopniu oddzia³uje
na ró¿ne procesy regulowane przez jony Ca2+. Obecnie wiadomo, ¿e czêstotliwoœæ,
a tak¿e amplituda falowych wyrzutów kationów wapnia w oocytach roœnie w miarê
wzrostu natê¿enia bodŸca aktywuj¹cego. Wykazanie œcis³ego zwi¹zku pomiêdzy parametrami fizykochemicznymi pulsacyjnych wylewów jonów Ca2+ a aktywacj¹ okreœlonych czynników transkrypcyjnych stanowi³oby bezpoœredni dowód na to, ¿e oscylacje wapniowe mog¹ indukowaæ specyficzn¹ odpowiedŸ genomu zarodkowego na
poziomie ekspresji genów (14-16). Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e ró¿ny próg wra¿liwoœci
na czêstotliwoœæ, amplitudê oraz okres trwania kaskadowych fal wyp³ywu jonów
Ca2+ dotyczy wielu czynników transkrypcyjnych wystêpuj¹cych w j¹drach komórek
somatycznych wprowadzonych do enukleowanych oocytów œwini, mo¿na wysun¹æ
hipotezê, ¿e mechanizm ten zapewnia specyfikê odpowiedzi egzogennego DNA
w zale¿noœci od natê¿enia sygna³u jonowego. Od rodzaju uaktywnianych czynników
transkrypcyjnych zale¿y bowiem, jaka pula genów ulegnie ekspresji na okreœlonym
etapie rozwoju przedimplantacyjnego. U podstaw zró¿nicowanego wp³ywu czêstotliwoœci, czy, w mniejszym stopniu amplitudy oscylacji wapniowych na aktywnoœæ
ró¿nych czynników transkrypcyjnych w cybrydach klonalnych mo¿e le¿eæ d³ugoœæ
okresu pó³trwania aktywnej formy danego czynnika w podlegaj¹cym epigenetycznemu przeprogramowaniu genomie j¹drowym komórek somatycznych. Wydaje siê, ¿e
do rozpoczêcia kawitacji zarodka œwini wymagane jest nieprzerwane gromadzenie
w ca³ym rozwoju przedimplantacyjnym produktów transkrypcji oraz czynników transkrypcyjnych niezbêdnych do zajœcia procesu formowania blastocysty (17-19).

92

PRACE PRZEGL¥DOWE

Biotechnologiczne, genetyczne oraz epigenetyczne aspekty sztucznej aktywacji rekonstruowanych oocytów

3.1. Uzale¿nienie profilu ekspresji genu Oct-3/Oct-4 od parametrów fizykochemicznych oscylacji wapniowych w aktywowanych cybrydach klonalnych
Bardzo interesuj¹ce pozostaje pytanie, które geny i czynniki transkrypcyjne s¹
odpowiedzialne za okreœlenie ró¿nych losów rozwojowych komórek wêz³a zarodkowego i trofoektodermy w blastocystach œwini. Doœwiadczenia ostatnich lat pokazuj¹, ¿e jednym z takich genów mo¿e byæ gen Oct (OTF)-3/Oct (OTF)-4 (ang. Octamer
DNA Motif Binding Protein/Octamer Binding Transcription Factor-3/4), koduj¹cy czynnik
transkrypcyjny wi¹¿¹cy siê z oktamerem nukleotydów rdzenia nukleosomowego.
Nale¿y on do rodziny bia³ek POU, czyli bia³ek zawieraj¹cych domenê homeotyczn¹,
tzw. homeodomenê, po³¹czon¹ ze specyficznym motywem HTH (motyw uskrzydlonego a-heliksu-b-skrêtu-a-heliksu; z ang. Winged Helix-Turn-Helix), rozpoznaj¹cym
specyficzne sekwencje nukleotydowe w obrêbie zewnêtrznej powierzchni podwójnego a-heliksu DNA (14,20,21). Przypuszcza siê, ¿e cytoplazmatyczny kompleks
czynnika transkrypcyjnego Oct-4 jest defosforylowany przez Ca2+-zale¿n¹ fosfatazê. Aktywna podjednostka bia³ka Oct-4 przemieszcza siê nastêpnie do j¹dra komórkowego pochodzenia somatycznego w poszczególnych blastomerach zarodka klonalnego, gdzie indukuje transkrypcjê okreœlonych genów. Podjednostka ta mo¿e
ulegaæ w nukleoplazmie szybkiej refosforylacji i powracaæ na drodze transportu aktywnego lub dyfuzji u³atwionej (z udzia³em noœników bia³kowych, np. eksportyny1
wspó³dzia³aj¹cej z nukleoporyn¹ RanBP2/NUP358 i GTPaz¹ Ran) do cytoplazmy blastomerów w bardzo krótkim czasie (prawdopodobnie krótszym ni¿ 1 minuta).
Utrzymanie zatem podwy¿szonej aktywnoœci bia³ka Oct-4 wymaga stosunkowo wysokiej czêstotliwoœci, a tym samym krótszego okresu trwania oscylacyjnych impulsów wapniowych, dostarczanych rekonstruowanym oocytom wraz z dzia³aniem
sztucznych aktywatorów. Wszystko wskazuje na to, ¿e tylko w takich warunkach
mo¿liwa jest ekspresja genu Oct-4 w genomowym DNA komórek somatycznych ulegaj¹cym epigenetycznemu przeprogramowaniu przez ca³y okres rozwoju przedimplantacyjnego (tab.).

3.2. Wp³yw supresji transkrypcyjnej genu Oct-3/Oct-4 na nisk¹ jakoœæ zarodków klonalnych uzyskiwanych w nastêpstwie nieodpowiednich procedur
sztucznej aktywacji zrekonstruowanych oocytów
Sugeruje siê, ¿e aktywnoœæ genu koduj¹cego czynnik transkrypcyjny Oct-4 zwi¹zana jest z zachowaniem przez blastomery totipotencji. Zró¿nicowana tkankowo
ekspresja genu Oct-4 obserwowana jest po raz pierwszy w rozwoju ontogenetycznym w czasie formowania blastocysty. Stwierdzono brak bia³ka Oct-4 w komórkach
trofoblastu, wykrywa siê je tylko w wêŸle zarodkowym, czyli embrioblaœcie (ICM,
ang. Inner Cell Mass) (17,22,23). W przypadku zbyt s³abej aktywacji zrekonstruowanych oocytów œwini, która prowadzi do generowania pulsacyjnych wyrzutów jonów
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Ca2+ o bardzo niskiej czêstotliwoœci i amplitudzie, ekspresja genu Oct-4 w blastomerach utrzymywa³aby siê na bardzo niskim poziomie w wyniku braku regresywnych zmian epigenetycznych w stopniu metylacji reszt cytozyny DNA transferowanych j¹der komórek somatycznych (tab.). Z kolei represja transkrypcyjna genu Oct-4
w j¹drach wiêkszoœci blastomerów zarodków klonalnych œwini mog³aby byæ g³ówn¹
przyczyn¹ zaburzeñ w procesach embriomorfogenetycznych i formowania blastocyst o obni¿onej jakoœci, ocenianej na podstawie ca³kowitej liczby komórek oraz
tzw. pseudoblastocyst, z niezbyt wyraŸnie wyodrêbnionym wêz³em zarodkowym
i niewielk¹ objêtoœci¹ blastocelu, a tak¿e formowania figur parablastocystarnych,
przypominaj¹cych puste pêcherze trofoblastyczne (nie zawieraj¹ce embrioblastów)
(4,9,14,19).

4. Znaczenie sztucznej aktywacji oocytów dla procesów strukturalnego
przemodelowania chromatyny j¹drowej oraz epigenetycznego
przeprogramowania genomu komórek somatycznych w zarodkach
klonalnych
Chocia¿ nie ustalono dot¹d jednoznacznej definicji okreœlaj¹cej przeprogramowanie j¹der komórkowych, to jednak mo¿na przyj¹æ, ¿e proces ten, a przynajmniej
jego wstêpny etap, obejmuje wszystkie zmiany konformacyjne i cytobiochemiczne,
którym podlegaj¹ j¹dra komórek somatycznych w interfazie podzia³u mitotycznego
po wprowadzeniu do ooplastów, których cykl mejotyczny zosta³ fizjologicznie zablokowany w metafazie II (MII). Te zmiany konfiguracyjne prowadz¹ w nastêpstwie
sztucznej aktywacji zrekonstruowanych oocytów do upodobnienia siê tych j¹der
pod wzglêdem strukturalno-funkcjonalnym do przedj¹drzy zygoty. J¹dro komórki
somatycznej wprowadzone do dojrza³ego in vitro lub in vivo oocytu, niezale¿nie od
tego, czy zosta³o dostarczone na drodze fuzji komórkowej czy mikroiniekcji, podlega swoistym procesom transformacji ultrastrukturalnej oraz konwersji molekularnej, które s¹ analogiczne do tych, jakie zachodzi³yby we w³asnym aparacie j¹drowym oocytu. Pomimo usuniêcia materia³u genetycznego oocytu, wysoko receptywna cytoplazma enukleowanego oocytu MII zachowuje w³aœciwoœci narzucaj¹ce
wprowadzonemu j¹dru taki stan, jaki mia³oby jej w³asne j¹dro w tym samym stadium mejozy. Dlatego te¿, zjawisko morfologicznej adaptacji chromatyny mitotycznej do warunków cytofizjologicznych ooplazmy jest uzale¿nione od podporz¹dkowania siê genomu komórki somatycznej oddzia³ywaniu bia³kowych czynników regulatorowych w poszczególnych punktach kontrolnych (restrykcyjnych) II. podzia³u
mejotycznego oocytu. To zjawisko swoistego naœladowania, tj. mimetyzmu, procesów molekularnych, towarzysz¹cych naturalnemu przebiegowi cyklu mejotycznego
jest okreœlane jako przejœcie DNA genomowego komórki-dawcy j¹dra z mitotycznej
do pseudomejotycznej kontroli jego aktywnoœci transkrypcyjnej i metabolicznej
(24,25). Je¿eli do nieaktywowanych, wyj¹drzonych oocytów MII wprowadzi siê ja94
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kiekolwiek j¹dra interfazowe, to pod wp³ywem wysokiego stê¿enia czynnika dojrzewania mejotycznego (MPF) i stabilizuj¹cego go czynnika cytostatycznego (CSF, ang.
Cytostatic Factor) dochodzi w nich bardzo szybko do: 1) zaniku otoczki j¹drowej
(NEBD, ang. Nuclear Envelope Breakdown) oraz 2) dyspersji j¹derek. W kolejnym etapie ma miejsce 3) kondensacja chromatyny i wyró¿nicowanie siê chromosomów,
które zostaj¹ zakotwiczone centromerami do mikrotubuli kinetochorowych p³ytki
metafazowej uformowanej w obrêbie wrzeciona kariokinetycznego. Ten ostatni
proces, nosi nazwê spiralizacji de novo, respiralizacji lub przedwczesnej spiralizacji
(kondensacji) chromosomów, b¹dŸ chromatyny interfazowej komórki-dawcy j¹dra
(PCS oraz PCC, ang. Premature Chromosome Spiralization/Premature Chromosome (Chromatin) Condensation). Nomenklatura ta wynika z faktu odró¿nienia tego procesu od
zmian konfiguracji przestrzennej obejmuj¹cych zaawansowan¹ heterochromatynizacjê genomu i spiralizacjê chromosomów potomnych (niehomologicznych) podczas fizjologicznej metafazy II. podzia³u mejotycznego, tzn. zachodz¹cej we w³aœciwym momencie cyklu komórkowego (po przekroczeniu interkinetycznego punktu
restrykcyjnego MI/MII) (26,27).

4.1. Etapy strukturalnego przemodelowania chromatyny j¹der komórek somatycznych w zrekonstruowanych oocytach przed i po sztucznej aktywacji ich programu rozwojowego
W œrodowisku cytoplazmatycznym oocytu-biorcy, egzogenna chromatyna pochodzenia somatycznego podlega zatem oddzia³ywaniu enzymatycznych czynników
warunkuj¹cych charakter jej konformacyjnych rearan¿acji w sposób œciœle zwi¹zany
z przebiegiem cyklu mejotycznego. Czynniki te to MPF i CSF w stadium metafazy II
oraz kompleks bia³kowy ligazy ubikwitynowej, inicjuj¹cy anafazê podzia³u wyrównawczego (AII), czyli cyklosom (APC/C, ang. Anaphase-Promoting Complex/Cyclosome)
po przekroczeniu punktu kontrolnego wrzeciona kariokinetycznego stadiów MII/AII.
Chromatyna komórki-dawcy j¹dra podlega tak¿e oddzia³ywaniu bia³kowych czynników reguluj¹cych epigenetycznie poziom jej aktywnoœci transkrypcyjnej. S¹ nimi:
1) ooplazmatyczne i/lub nukleoplazmatyczne (kariolimfatyczne) inhibitory kompetycyjne metylotransferaz/metylaz DNA (DNMTs, ang. DNA Methyltransferases/Methylases), m.in. blokery izosteryczne izoenzymów DNMT1o i DNMT3a/3b; 2) represory aktywnoœci bia³ek wi¹¿¹cych siê ze zmetylowanymi dinukleotydami, tzw. wysepkami
konfiguracyjnymi CpG (5’-cytydyno-3’-monofosforylo-5’-guanozyny-3’), czyli minisekwencjami paliandromowymi MeCpG DNA genomowego (MeCPs, ang. Methyl-CpG-Binding Proteins) oraz (3) acetylotransferazy/acetylazy histonów H3/H4 (HATs, ang.
Histone Acetyltransferases/Acetylases). Do tej grupy czynników nale¿¹ równie¿: 4) inhibitory izosteryczne deacetylaz bia³ek histonowych (HDACs, ang. Histone Deacetylases); 5) bia³ka supresorowe metylotransferaz histonów (HMTs, ang. Histone Methyltransferases) oraz 6) demetylazy/deiminazy histonów (HDMs, ang. Histone DemethylaBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 85-110 2009
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ses/Deiminases) i 7) z³o¿one kompleksy bia³kowe o aktywnoœci enzymatycznej ATPaz,
odpowiedzialne za architektoniczn¹ (konformacyjn¹) rearan¿acjê chromatyny j¹drowej (ChRs, ang. Chromatin Remodeling Complexes) (28,29).
Wystawienie nagiej oraz silnie skondensowanej w wyniku NEBD i PCC chromatyny oraz bia³ek j¹drowych na d³ugotrwa³e dzia³anie czynników ooplazmatycznych,
determinuj¹cych epigenomowo-zale¿ny profil ekspresji lub supresji transkrypcyjnej
genów, jest warunkiem koniecznym do tego, aby zasz³o pe³ne przemodelowanie
i przeprogramowanie j¹der komórek somatycznych, a w konsekwencji prawid³owy
rozwój zrekonstruowanych oocytów (24,26,30).
Konformacyjne przemodelowanie wprowadzonych j¹der nie jest zjawiskiem jednorazowym, lecz ci¹giem przemian zachodz¹cych podczas kolejnych podzia³ów mitotycznych w okresie bruzdkowania zarodków. Z tego wzglêdu dodatkowa runda
NEBD i PCC, jakiej podlegaj¹ j¹dra somatyczne w ooplazmie dojrza³ych oocytów,
mo¿e mieæ korzystny wp³yw na ich przemodelowanie. Z wyd³u¿eniem czasu ekspozycji j¹der somatycznych na dzia³anie czynników ooplazmatycznych wzrasta stopieñ zaawansowania strukturalno-funkcjonalnych modyfikacji j¹der komórkowych,
co z kolei wp³ywa na prawid³owy przebieg z³o¿onych i wielofazowych przemian, jakim podlegaj¹ j¹dra w odpowiedzi na zewnêtrzny sygna³ aktywacyjny (26,31,32).
W standardowym modelu postaktywacji oocyty s¹ pobudzane do dalszego rozwoju
w kilka godzin po transplantacji j¹dra komórkowego. Po sztucznej aktywacji zrekonstruowanego oocytu wokó³ zdekondensowanej chromatyny powstaje nowa otoczka j¹drowa, a odtworzone j¹dro interfazowe rozpoczyna program przemodelowania konfiguracji przestrzennej zgodnie z przebiegiem cyklu komórkowego aktywowanego oocytu. Pierwsz¹ oznak¹ architektonicznego przemodelowania j¹dra jest
jego pêcznienie (NS, ang. Nuclear Swelling) w ooplazmie. Znaczny wzrost objêtoœci
j¹dra jest obserwowany w zrekonstruowanych oocytach œwini. Rozpulchnienie uformowanych po ukoñczonym podziale pseudomejotycznym j¹der interfazowych jest
procesem kilkustopniowym i w koñcu prowadzi do osi¹gniêcia przez nie rozmiarów
zbli¿onych do rozmiarów przedj¹drzy fizjologicznych. Dlatego te¿ j¹dra odtworzone, w nastêpstwie sztucznej aktywacji cybryd klonalnych, bardzo czêsto okreœla siê
mianem rzekomych przedj¹drzy lub pseudoprzedj¹drzy. Stanowi¹ one strukturalno-funkcjonalny ekwiwalent w³aœciwych przedj¹drzy, które powstaj¹ w warunkach
fizjologicznych po zap³odnieniu oocytu. Prawid³owe ich uformowanie jest podstawowym symptomem wskazuj¹cym z jednej strony na pe³n¹ i szybk¹ odpowiedŸ
oocytu na sygna³y jonowe dostarczane przez sztuczne aktywatory, a z drugiej – na
wysok¹ efektywnoœæ zastosowanej po rekonstrukcji enukleowanego oocytu procedury aktywacji (tab.). Zwiêkszenie œrednicy j¹dra interfazowego jest spowodowane
prawdopodobnie przemieszczaniem siê pewnych bia³ek ooplazmatycznych do kariolimfy, a tak¿e póŸniejsz¹ wymian¹ bia³ek pomiêdzy cytoplazm¹ komórki-biorcy
a nukleoplazm¹ wprowadzonego j¹dra (17,24). Wa¿n¹ rolê w procesie przemodelowania i przeprogramowania j¹drowego odgrywa wymiana czynników zaanga¿owanych w regulacjê zarówno struktury chromatyny, jak i tkankowo-specyficznej eks96
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presji genów, na czynniki pochodz¹ce z oocytu. Czynniki te mog¹ pokierowaæ zmianami konfiguracji przestrzennej chromatyny j¹drowej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami zrekonstruowanego oocytu i zarodka. Wyd³u¿ona ekspozycja chromatyny
komórki somatycznej – dawcy j¹dra na dzia³anie bia³ek strukturalnych i enzymatycznych oocytu-biorcy jest konieczna do prawid³owego zainicjowania procesu przeprogramowania genomu przed aktywacj¹ programu rozwojowego cybrydowej zygoty klonalnej. W zarodkach zrekonstruowanych z interfazowych j¹der somatycznych
w fazach G0 i G1 cyklu komórkowego indukowane s¹ albo procesy: NEBD, PCC, a nastêpnie NS (w przypadku protoko³u postaktywacji lub jednoczesnej fuzji i aktywacji), albo tylko NS (przy wyborze protoko³u preaktywacji). W tym ostatnim przypadku wprowadzenie j¹dra do enukleowanego oocytu, w którym by³o ju¿ obecne j¹dro
ob³onione, nie powoduje ¿adnych zmian morfologicznych przeniesionego j¹dra,
a najwy¿ej jego wzrost.
Okres, w którym zachodz¹ NEBD, PCC i/lub NS, dotyczy zastêpowania czynników
bia³kowych zwi¹zanych z chromatyn¹ j¹drow¹ bia³kami pochodzenia ooplazmatycznego, a DNA genomowy jest epigenetycznie modyfikowany, w celu pe³nego przemodelowania i przeprogramowania, niezbêdnego do utrzymania rozwoju ontogenetycznego zarodka do koñca ci¹¿y (tab.) (26,33,34).
W klonowaniu somatycznym, coraz czêœciej Ÿród³em dawców j¹der s¹ komórki,
których cykl mitotyczny zosta³ sztucznie zablokowany w prometafazie lub metafazie w nastêpstwie ich kilkugodzinnej ekspozycji na dzia³anie odwracalnych inhibitorów polimeryzacji tubuliny w³ókien kinetochorowych i biegunowych wrzeciona podzia³owego oraz w³ókien gwiaŸdzistych astrosfery (centrosfery) diplosomowej (najczêœciej kolcemidu [demekolcyny] lub nokodazolu). Poniewa¿ chromatyna prometafazowa lub metafazowa jest silnie zespiralizowana (skondensowana) i generalnie
transkrypcyjnie nieaktywna, wymiana po³¹czonych z chromatyn¹ czynników koniecznych do przeprogramowania genomu musi nast¹piæ podczas dekondensacji
chromatyny komórki-dawcy po aktywacji zrekonstruowanego oocytu. Oznacza to,
¿e czynniki wymagane do przemodelowania i przeprogramowania egzogennej chromatyny s¹ obecne w cytozolu podczas wznowionego II. podzia³u pseudomejotycznego oraz pierwszego cyklu mitotycznego bruzdkowania zarodków i nie ulegaj¹
biodegradacji bezpoœrednio po aktywacji oocytu. Dlatego te¿ przestrzennie przemodelowane j¹dra interfazowe, pochodz¹ce z przedwczeœnie skondensowanej
chromatyny, tj. zdespiralizowanych chromosomów parametafazowych (pseudometafazowych) komórek somatycznych, nazywane s¹ strukturami parapronuklearnymi
lub pseudoprzedj¹drzami. Przypuszcza siê, ¿e dopiero w tej zdespiralizowanej
i zdekondensowanej de novo chromatynie interfazowej o znacznie zwiêkszonej objêtoœci somatogenicznego pseudoprzedj¹drza nastêpuje inicjacja procesu przeprogramowania epigenetycznie uwarunkowanej aktywnoœci transkrypcyjnej genomu j¹drowego (tab.) (31,35).
Cofniêcie transkrypcyjnego „zegara biologicznego” genomu komórek somatycznych, które utraci³y ju¿ swoj¹ totipotencjê lub pluripotencjê w procesie ró¿nicowaBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 85-110 2009
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nia, do statusu j¹dra zygoty, musi obejmowaæ zarówno przemodelowanie chromatyny j¹drowej jak i przeprogramowanie genomu w celu pe³nego przywrócenia zarodkowego wzorca ekspresji genów (36,37). Przemodelowanie wprowadzonych j¹der
dotyczy³oby zatem zachodz¹cych w obrêbie somatycznej chromatyny przemian tautomerycznych jej konformacji okreœlanych ³¹cznie mianem konstytucyjno-metabolicznej rearan¿acji aparatu j¹drowego (27,30). Wadliwe przemodelowanie (rearan¿acja) konfiguracji przestrzennej chromatyny j¹drowej komórek somatycznych w potomnych blastomerach bruzdkuj¹cych zarodków klonalnych mo¿e byæ uwarunkowane nieprawid³owymi zmianami konformacyjnymi i epigenetycznymi powsta³ymi
w czasie przedwczesnej kondensacji chromosomów w cytoplazmie zrekonstruowanych oocytów, które s¹ z kolei powodem ró¿nic w zdolnoœci do odtwarzania interfazowej postaci chromatyny j¹drowej (tj. formowania pseudoprzedj¹drzy) przez cybrydowe zygoty klonalne. Ponadto mo¿e mieæ ono wp³yw na b³êdne modyfikacje
kowalencyjne bia³ek histonowych konstytutywnej heterochromatyny j¹drowej (g³ównie w regionie pericentromerowym chromosomów) w kolejnych stadiach rozwoju
przed- i poimplantacyjnego zarodków oraz p³odów klonalnych. To z kolei mo¿e zahamowaæ przeprogramowanie wielu genów pochodz¹cych z j¹dra komórki somatycznej, które s¹ podstawowe dla poszczególnych faz embrio- i fetogenezy. Inhibicja procesu przeprogramowania poszczególnych genów mia³aby miejsce wskutek
indukcji nukleosomowej supresji transkrypcyjnej w ró¿nicuj¹cych siê komórkach zarodkowych i p³odowych (tab.) (36,38,39).
Tabela
Znaczenie sztucznej aktywacji oocytów rekonstruowanych z j¹der komórek somatycznych
Wp³yw aktywacji na:

Inicjacja i regulacja procesów:

1

2

przekroczenie punktu kontrolnego metafaza II/ anafaza II podzia³u mejotycznego
wznowienie i ukoñczenie cyklu (wyrównawczego/ekwacyjnego)
mejotycznego zrekonstruowanego
spadek poziomu i aktywnoœci czynników MPF oraz CSF (kaskady enzymatycznej kinaz
oocytu
ERK/MAPK) poprzez degradacjê proteasomow¹ cyklin B i A w anafazie II
przejœcie z mejotycznej do mitotycznej kontroli cyklu komórkowego
strukturalne oraz epigenetyczne przemodelowanie chromatyny komórki-dawcy j¹dra
oraz uformowanie pseudoprzedj¹drzy
determinacja genetycznej/epigenetycznej kontroli przed- i poimplantacyjnych kompetencji rozwojowych zarodków i p³odów klonalnych:
uruchomienie programu rozwojo- – wp³yw na stopieñ ekspresji genów g³ównych dla rozwoju przedimplantacyjnego np.
wego zarodka klonalnego
Oct-3/Oct-4 lub regulacji procesów apoptozy embrionalnej np. bad
– wp³yw na przeprogramowanie pamiêci epigenetycznej DNA j¹drowego komórki somatycznej:
– uwarunkowana epigenetycznie kontrola aktywnoœci transkrypcyjnej genów oraz
procesów zwi¹zanych ze zjawiskiem rodzicielskiego piêtna gametycznego (imprintingu genomowego)
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1

2

wp³yw na ooplazmatyczny wzorzec dziedziczenia genomu mitochondrialnego:
uruchomienie programu rozwojo– ograniczenie zjawiska heteroplazmii mtDNA oraz zaburzeñ w komunikacji miêdzy
wego zarodka klonalnego
genomem j¹drowym i mitochondrialnym

4.2. Etapy przeprogramowania pamiêci epigenetycznej genomu j¹drowego
komórek somatycznych w aktywowanych cybrydach klonalnych
Przeprogramowanie aktywnoœci transkrypcyjnej DNA j¹drowego komórek somatycznych obejmowa³oby zmiany epigenomowe, przebiegaj¹ce dwustopniowo w prei postimplantacyjnej fazie rozwoju zarodków klonalnych œwini. Informacja epigenetyczna, w odró¿nieniu od informacji genetycznej, która zapisana jest w sekwencji
nukleotydów DNA (tj. jego strukturze I-rzêdowej), zakodowana jest w strukturze
i funkcjach kowalencyjnych modyfikacji DNA oraz bia³ek histonowych. Modyfikacje
te stanowi¹ procesy metylacji reszt cytozyny ³añcucha polinukleotydowego podwójnej a-helisy DNA j¹drowego i/lub mitochondrialnego oraz procesy metylacji i acetylacji reszt lizyny, b¹dŸ argininy histonów H3 oraz H4 rdzenia nukleosomowego
chromatyny j¹drowej (36,40). Wymienione procesy mog¹ mieæ charakter globalny
i obejmowaæ w sposób ci¹g³y znaczn¹ czêœæ genomu j¹drowego i/lub mitochondrialnego lub mog¹ byæ ograniczone do pewnych specyficznych sekwencji di-, tri- i oligonukleotydowych DNA (zarówno eksonów, intronów, sekwencji niepowtarzalnych/
/unikatowych jak i sekwencji powtarzaj¹cych siê tandemowo lub w sposób rozproszony w ca³ym genomie). Mog¹ one ograniczaæ siê tak¿e do krótkich sekwencji
reszt aminoacylowych w ³añcuchach polipeptydowych bia³ek histonowych lub do
niektórych struktur przestrzennych chromatyny j¹drowej.
Analiza jakoœciowa i iloœciowa tych modyfikacji jest przedmiotem badañ nowej
ga³êzi genetyki molekularnej okreœlanej mianem epigenomiki. Profil pamiêci epigenetycznej zale¿y zatem z jednej strony od czêstotliwoœci metylacji DNA/histonów
i stopnia acetylacji bia³ek histonowych, a z drugiej – od wzajemnych korelacji miêdzy tymi dwoma rodzajami modyfikacji kowalencyjnych genomu oraz od stosunku
iloœciowego globalnych lub sekwencyjnie-specyficznych miejsc metylacji DNA do
miejsc metylacji i deacetylacji histonów lub jego odwrotnoœci, tj. liczby miejsc demetylacji DNA do liczby miejsc demetylacji i acetylacji histonów (41,42). Przeprogramowanie epigenetycznej pamiêci komórkowej dotyczy równie¿ strukturalno-funkcjonalnych rearan¿acji chromatyny j¹drowej zwi¹zanych ze zmianami d³ugoœci terminalnych odcinków chromosomów, czyli telomerów (43,44). Epigenomowe modyfikacje biochemiczne w obrêbie chromatyny telomerowej uzale¿nione s¹ z kolei od
aktywnoœci biokatalitycznej enzymu telomerazy (45,46). Prawid³owy przebieg przeprogramowania epigenetycznej kontroli aktywnoœci transkrypcyjnej genomu komórek somatycznych w zarodkach klonalnych jest tak¿e w du¿ym stopniu uwarunkowany inhibicj¹ represji nukleosomowej DNA przez zale¿ne od ATP wielopodjednostBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 85-110 2009
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kowe bia³ka z rodziny brahma np. BRG1 oraz BRM, które s¹ homologiczne z czynnikami bia³kowymi dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae z grupy SWI2/SNF2 (ang. Switch of
Mating Type/Sucrose Non-Fermenting). Te kompleksy bia³kowe zaanga¿owane s¹ w przebudowê chromatyny somatycznej (zmiany w topologii DNA) najpierw w ooplazmie
oocytu-biorcy j¹dra, a nastêpnie w cytozolu blastomerów zarodków znajduj¹cych
siê w kolejnych stadiach rozwoju przedimplantacyjnego (32,37,47). Zarówno informacja zapisana w kodzie genetycznym jak i tzw. pamiêæ epigenetyczna s¹ dziedziczne, a zaburzenia ich dziedziczenia wystêpuj¹ w czasie nieprawid³owego lub
niepe³nego przeprogramowania (rearan¿acji) aktywnoœci transkrypcyjnej genomu
j¹drowego w przed- i poimplantacyjnym rozwoju (39,48).
W pierwszym etapie, proces epigenetycznego przeprogramowania j¹der komórek somatycznych obejmuje dwucykliczn¹ falê intensywnej demetetylacji aktywnej
(niezale¿nej od replikacji) i pasywnej (zale¿nej od replikacji) w obrêbie reszt cytozyny DNA, której towarzyszy hiperacetylacja i demetylacja reszt lizyny i argininy histonów (g³ównie H3 oraz H4) (30,49). Jej pocz¹tkowa faza zachodzi miêdzy stadium zygoty, a póŸnym stadium 4-komórkowym, w którym ma miejsce inicjacja aktywnoœci
transkrypcyjnej genomu zarodkowego œwini, czyli przejœcie z matczynej do zarodkowej kontroli nad ekspresj¹ genów niezbêdnych do dalszego rozwoju. Natomiast
koñcowa faza demetylacji DNA oraz demetylacji i acetylacji bia³ek histonowych
przypada na okres embriogenezy miêdzy stadium 6-8-blastomerowym a stadium
moruli/blastocysty (50,51).
Drugi etap epigenetycznie uwarunkowanego przeprogramowania aktywnoœci
transkrypcyjnej rozpoczyna siê od gwa³townej remetylacji po³owicznej (hemimetylacji) reszt cytozyny DNA w komórkach epiblastu, której towarzyszy deacetylacja
i metylacja lub di-/tri-metylacja de novo histonów rdzenia nukleosomowego – w stadium póŸnej blastocysty ulegaj¹cej procesowi gastrulacji. Podczas gdy w komórkach
linii somatycznej, wywodz¹cych siê z wêz³a zarodkowego blastocysty ma miejsce
przywrócenie globalnych modyfikacji epigenetycznych w formie remetylacji reszt
cytozyny w obrêbie dinukleotydów CpG (5’-cytydyno-3’-monofosforylo-5’-guanozyny-3’), to w komórkach pozazarodkowych pochodz¹cych z linii komórek trofoektodermalnych utrzymywany jest stan hipometylacji genomu j¹drowego komórek-dawców (20,32,38). Modyfikacje epigenomowe prowadz¹ ³¹cznie do zmian w stopniu
ekspresji poszczególnych genów na skutek represji/supresji nukleosomowej (tj. wyciszenia, ang. silencing) lub stymulacji (tj. wzmocnienia, ang. enhancing) ich aktywnoœci
transkrypcyjnej (27,33).
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5. Czy metoda rekonstrukcji enukleowanych oocytów mo¿e wywo³aæ
przedwczesn¹ stymulacjê programu rozwojowego cybrydowych zygot
klonalnych?
5.1. Znaczenie depozytów wapniowych zlokalizowanych w j¹drze komórki somatycznej dla procesu transdukcji przedwczesnego sygna³u aktywuj¹cego
w cybrydach klonalnych
Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e technika elektrofuzji kompleksów ooplast-komórka-dawca j¹dra, stosowana powszechnie do rekonstrukcji enukleowanych oocytów
w klonowaniu somatycznym œwiñ, jest powodem przedwczesnej mobilizacji wewn¹trzkomórkowych rezerwuarów wapniowych w ooplastach. Wyjaœnienie le¿y,
byæ mo¿e, w zdolnoœci czêœci transferowanych j¹der komórkowych do generowania
pulsacyjnych wyrzutów Ca2+ po rozpadzie ich otoczki j¹drowej (NEBD) w œrodowisku cytoplazmatycznym cybrydowych zygot klonalnych. Znaczna czêœæ heteroplazmatycznej puli endogennych kationów wapnia i magnezu w interfazowych komórkach somatycznych przenika ju¿ przez pory otoczki j¹drowej do przestrzeni miêdzyb³onowej j¹dra komórkowego (tzw. przestrzeni oko³oj¹drowej). Odbywa siê to
na zasadzie transportu aktywnego z udzia³em specyficznej ATPazy zale¿nej od jonów Ca2+ i Mg2+, czyli j¹drowej pompy wapniowej, podobnej do tej wystêpuj¹cej
w siateczce œródplazmatycznej (ER, ang. Endoplasmic Reticulum). Jest ona zlokalizowana w zewnêtrznej b³onie j¹drowej (52), natomiast w wewnêtrznej b³onie otoczki
j¹drowej znajduj¹ siê kana³y, które uwalniaj¹ bezpoœrednio do nukleoplazmy jony
Ca2+ oraz w mniejszym stopniu jony Mg2+, wype³niaj¹ce wbrew gradientowi stê¿eñ
przestrzeñ perinuklearn¹ (53,54). Jakie jest stê¿enie kationów wapniowych w j¹drze
i czy zale¿y ono od koncentracji jonów Ca2+ w cytozolu? Niektórzy z autorów sugeruj¹, ¿e sumaryczny poziom wapnia w nukleoplazmie i w przestrzeni miêdzyb³onowej otoczki j¹drowej jest taki sam jak w cytoplazmie, gdy¿ jony Ca2+ mog¹ swobodnie przenikaæ przez pory j¹drowe. Inni autorzy twierdz¹ zaœ, ¿e pory j¹drowe mog¹
przyjmowaæ konformacjê zamkniêt¹ i wówczas stanowi¹ barierê przestrzenn¹ dla
Ca2+, a ich otwarcie powoduje gwa³towny nap³yw tych jonów z przestrzeni perinuklearnej do kariolimfy lub ich dyfuzjê u³atwion¹ b¹dŸ bierny transport beznoœnikowy z przestrzeni oko³oj¹drowej do cytoplazmy w zale¿noœci od kierunku gradientu
stê¿enia wapnia (55,56). Aktywnoœæ wielu czynników transkrypcyjnych oraz bia³ek
enzymatycznych jest jednak zale¿na od stê¿enia jonów Ca2+ i/lub Mg2+ zakumulowanych w kariolimfie (52). S¹ to m.in. czynniki transkrypcyjne wi¹¿¹ce siê z oktamerem nukleotydów rdzenia nukleosomowego (np. Oct [OTF]-3/Oct [OTF]-4, ang. Octamer DNA Motif Binding Protein/Octamer Binding Transcription Factor-3/4) oraz enzymy
j¹drowe z grupy endonukleaz restrykcyjnych (np. DNaza I czy NUC18), polimeraz
DNA i polimeraz RNA oraz proteaz (proteaz serynowych czy kalpain). Efektywna
elektrofuzja somatycznych komórek-dawców j¹der z enukleowanymi oocytami
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 85-110 2009
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mo¿e przyspieszyæ inicjacjê dyfuzji u³atwionej tych dwuwartoœciowych kationów
(z udzia³em bia³ek noœnikowych, np. eksportyny 1 wspó³dzia³aj¹cej z nukleoporyn¹
CAN/NUP214) do cytozolu klonalnych hybryd j¹drowo-cytoplazmatycznych œwini.
Nukleoporyna CAN/NUP214 jest peryferyjnym bia³kiem (glikoprotein¹) j¹drowych
kompleksów porowych (NPCs, ang. Nuclear Pore Complexes), o masie cz¹steczkowej
214 kDa. Stanowi ona produkt ekspresji onkogenu CAN, zwi¹zanego z reorganizacj¹
(rearan¿acj¹) chromosomów w komórkach ostrej bia³aczki szpikowej cz³owieka.
Proces docytoplazmatycznego transportu kationów wapniowych i magnezowych
w cybrydowych zygotach klonalnych mia³by najprawdopodobniej miejsce po biodegradacji bia³ek j¹drowych kompleksów porowych (NPCs) na skutek dezagregacji
otoczki j¹drowej indukowanej fosforylacj¹ lamin przez cz¹steczki aktywnej kinazy
CDK1/p34cdc2 (ang. Cyclin-Dependent Kinase 1/34 kDa Cell Division Control 2 Protein Kinase) pochodzenia oocytarnego, która stanowi podjednostkê katalityczn¹ czynnika
MPF. Z kolei elektryczna mikroporacja plazmolemmy ooplastu i indukowany w jej
wyniku pojemnoœciowy nap³yw ektopowych jonów Ca2+ do œrodowiska cytoplazmatycznego rekonstruowanego oocytu mo¿e zapocz¹tkowaæ aktywacjê wewn¹trzb³onowych domen receptorów powierzchniowych, skoniugowanych z kinaz¹ tyrozynow¹ lub bia³kiem sprzêgaj¹cym nukleotydy guaninowe z grupy guanozyno-5’-difosforanów lub guanozyno-5’-trifosforanów (GDP/GTP), tj. bia³kiem Gp/Gq. Aktywacja receptorowej kinazy tyrozynowej lub bia³ka Gp/Gq przebiega³aby przy wspó³udziale
jonów wapnia i magnezu uwolnionych z kariolimfy interfazowych j¹der komórek somatycznych do ooplazmy. Te dwa ostatnie bia³kowe czynniki regulacyjne mog³yby
stymulowaæ centrum katalityczne enzymu fosfoinozytydazy, odpowiedzialnego za
hydrolizê fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforanu (PIP2, ang. Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate) do myo-inozytolo-1,4,5-trisfosforanu (InsP3, ang. Myo-Inositol-1,4,5-Trisphosphate) i 1,2-diacyloglicerolu (DAG, ang. Diacylglicerol) (15,57,58). Przy³¹czenie ligandów InsP3 do swoistych receptorów kana³ów wapniowych generowa³oby kaskadow¹ seriê opró¿nieñ wewn¹trzoocytarnych depozytów Ca2+ a¿ do momentu uruchomienia mechanizmu dodatniego sprzê¿enia zwrotnego miêdzy szybkoœci¹ wynurzania siê oscylacyjnych wyrzutów wapnia a progresywnym blokowaniem synergistycznym (odwra¿liwianiem) receptorów InsP3-zale¿nych kana³ów wyp³ywu wapnia
przez makrocz¹steczki agonistów i jony Ca2+ (59,60).

5.2. Interferencja sygna³ów kalcemicznych w cybrydach klonalnych uzyskiwanych w wyniku jednoczesnej fuzji i aktywacji ooplastów i komórek somatycznych
Stymulacja endogennego szlaku transdukcji sygna³u wapniowego w rekonstruowanych oocytach za poœrednictwem heteroplazmatycznych i kariolimfatycznych
kationów wapnia komórek somatycznych mo¿e prowadziæ do aktywacji fosfolipazy
A2 oraz tzw. niepojemnoœciowego, czyli niezale¿nego od stopnia opró¿nienia maga102
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zynów ER, nap³ywu egzogennych jonów Ca2+ do cybryd klonalnych. Nap³yw ten jest
indukowany przez kwas arachidonowy i ma miejsce tylko podczas trwania oscylacji
wapniowych (61,62). Przypuszcza siê zatem, ¿e interfazowe j¹dra komórkowe wprowadzone do ooplastów na drodze ich elektrofuzji z komórkami somatycznymi dostarczaj¹ rekonstruowanym oocytom dostatecznie silnych sygna³ów stymuluj¹cych
wewn¹trzkomórkowe depozyty wapniowe. Ponadto, sygna³y te s¹ wspomagane przez
w³aœciwe bodŸce aktywuj¹ce, aplikowane w trakcie elektropermeabilizacji b³on cytoplazmatycznych. Inn¹ przyczyn¹ przedwczesnego uruchomienia kana³ów uwalniania endogennych jonów Ca2+ z magazynów wewn¹trzkomórkowych mo¿e byæ tak¿e
proces starzenia siê rekonstruowanych oocytów œwini w nastêpstwie stosunkowo
czasoch³onnego (2-4-godzinnego) zabiegu klonowania somatycznego (63,64). Wyzwolony w starzej¹cych siê enukleowanych oocytach œwini mechanizm spontanicznej autoaktywacji, poprzedzaj¹cej pojawienie siê w³aœciwej fali przyrostu kationów
wapniowych generowanej przez bodŸce fizyczne (impulsy elektryczne) w momencie
jednoczesnej fuzji i aktywacji rekonstruowanych oocytów mo¿e znacznie zwiêkszyæ
efektywnoœæ sztucznej stymulacji cybryd klonalnych do dalszego rozwoju. Wysokie
natê¿enie sygna³ów jonowych w rekonstruowanych oocytach œwini spowodowane
na³o¿eniem siê na siebie efektów oscylacji jonów Ca2+ wywo³anych dwoma ró¿nymi
czynnikami: starzeniem siê oocytów, stopniowo inicjuj¹cym proces apoptozy oraz
elektroporacj¹ b³ony cytoplazmatycznej doprowadza do zwiêkszenia siê zdolnoœci
rozwojowych hodowanych in vitro zarodków do stadium blastocysty.

6. Próby zapobiegania przedwczesnej aktywacji oocytów œwini
rekonstruowanych technik¹ klonowania somatycznego – praktyczne
mo¿liwoœci i ograniczenia
Ostatnio w klonowaniu somatycznym œwiñ zwraca siê szczególn¹ uwagê na eliminowanie lub ograniczanie wszelkich czynników, które mog¹ sprzyjaæ przedwczesnej aktywacji cybryd klonalnych. Przedwczesna aktywacja mo¿e bowiem uniemo¿liwiæ ekspozycjê interfazowych j¹der oraz dicentriolarnych centrosomów lub tetracentriolarnych diplosomów komórek somatycznych na regulacyjne oddzia³ywanie
czynników bia³kowych kontroluj¹cych przebieg cyklu pseudomejotycznego w pozbawionej centriol cytoplazmie oocytów MII œwini. Do grupy najwa¿niejszych bia³ek
ooplazmatycznych, które maj¹ wp³yw na strukturalne przemodelowanie chromatyny oraz centrów organizuj¹cych cytoszkielet mikrotubularny komórek-dawców
j¹der (MTOCs, ang. Microtubule Organizing Centres) 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: Mos lub Raf/MEK/MAPK/CDK2 lub p90rsk, aktywowanych za
poœrednictwem mitogenów (C-MAPKs, ang. Cascade of Mitogen-Activated Protein Kinases). Kaskada ta jest zapocz¹tkowana przez produkty ekspresji protoonkogenów
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c-mos lub c-raf, tj. odpowiednio, fosfotransferazê bia³kow¹ Mos o masie cz¹steczkowej 39 kDa (p39Mos) lub fosfotransferazê Raf okreœlan¹ tak¿e p74Raf. Te tzw. nadrzêdne serynowo-treoninowe kinazy nale¿¹ce do rodziny kinaz kinazy MAPK/ERK
(MAPKKKs/MEKKs; ang. MAPK/ERK Kinase Kinases) s¹ odpowiedzialne za fosforylacjê
centrum aktywnego kinazy MAPK/ERK (MAPKK/MEK; ang. MAPK/ERK Kinase). Nastêpnie, uaktywniona postaæ kinazy MEK fosforyluje reszty aminoacylowe tyrozyny oraz
treoniny w obrêbie centrum katalitycznego serynowo-treoninowej kinazy bia³kowej
aktywowanej przez mitogeny (MAPK, ang. Mitogen-Activated Protein Kinase). Ze wzglêdu na regulacyjny wp³yw czynników mitogennych na aktywnoœæ biokatalityczn¹ kinazy MAP, okreœlana jest ona tak¿e czêsto mianem kinazy o aktywnoœci regulowanej
przez sygna³y zewn¹trzkomórkowe (ERK, ang. Extracellular-Regulated Kinase). Ufosforylowana kinaza MAP/ERK odpowiada z kolei prawdopodobnie poœrednio lub bezpoœrednio za regulacjê aktywnoœci zarówno heterodimerowego kompleksu bia³kowego kinazy CDK2 (p33CDK2) oraz cykliny E lub cykliny A, jak i serynowo-treoninowej kinazy o masie cz¹steczkowej 90 kDa, katalizuj¹cej fosforylacjê bia³ka S6 pochodz¹cego z podjednostki mniejszej 40S rybosomów okreœlanej mianem kinazy
p90rsk (ang. p90 Ribosomal S6 Protein Kinase) (65,66).

6.1. Eliminacja zewn¹trzkomórkowych Ÿróde³ jonów wapniowych z mediów
stosowanych do rekonstrukcji enukleowanych oocytów oraz preaktywacyjnej inkubacji cybryd klonalnych
Dwustopniowy mechanizm zabezpieczaj¹cy rekonstruowane oocyty œwini przed
przedwczesn¹ aktywacj¹ polega na przeprowadzaniu zabiegu transplantacji j¹der
komórek somatycznych (fuzji ooplastów i komórek-dawców DNA genomowego, b¹dŸ
bezpoœredniej mikroiniekcji doooplazmatycznej karioplastów lub ca³ych komórek)
w odpowiednio zbuforowanych mediach o niskiej sile jonowej lub w niskoprzewodz¹cych roztworach pozbawionych wapnia i/lub magnezu, a nastêpnie na kilkugodzinnej inkubacji cybryd klonalnych przed w³aœciwym momentem ich postaktywacji w po¿ywkach hodowlanych ubogich w jony dwuwartoœciowe lub ca³kowicie
ich pozbawionych (3,67). Przeprowadzanie transferu j¹der komórek somatycznych
b¹dŸ preinkubacji rekonstruowanych oocytów œwini w warunkach bardzo obni¿onej
przenikalnoœci dielektrycznej jonów Ca2+ i/lub Mg2+ umo¿liwia skuteczne przeciwdzia³anie zjawisku hiperaktywacji j¹drowo-cytoplazmatycznych hybryd klonalnych.
Zjawisko to jest spowodowane interferencj¹ efektów przedwczesnego przyrostu kationów wapnia w cytozolu wywo³anego gwa³townym doooplazmatycznym transportem jonów Ca2+ ze œrodowiska zewn¹trzkomórkowego oraz efektów kaskady wyrzutów wapnia z depozytów wewn¹trzoocytarnych indukowanej we w³aœciwym momencie zainicjowania aktywacji. Zjawisko hiperaktywacji j¹drowo-cytoplazmatycznych hybryd klonalnych generowane drastycznym naruszeniem homeostazy w gospodarce wapniowej oocytu indukuje natychmiastowe uruchomienie szlaku sygna104
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³owego apoptozy i zahamowanie procesów strukturalnego przemodelowania chromatyny j¹drowej oraz epigenetycznego przeprogramowania DNA genomowego komórek somatycznych w dziel¹cych siê zarodkach klonalnych (4,33,40).

6.2. Wp³yw d³ugoœci okresu preaktywacyjnej inkubacji zrekonstruowanych
oocytów na strukturalne przemodelowanie i epigenetyczne przeprogramowanie j¹der komórek somatycznych, przedimplantacyjny potencja³
rozwojowy oraz jakoœæ zarodków klonalnych œwini
W klonowaniu somatycznym byd³a i ma³ych prze¿uwaczy (owca, koza) w celu
w³aœciwego przygotowania chromatyny j¹drowej do postaktywacyjnych przemian
jakoœciowych i iloœciowych w jej konfiguracji przestrzennej preferowany jest 3-6-godzinny (68-70) lub nawet d³u¿szy 6-10-godzinny (71,72) okres preinkubacji zygot
klonalnych w po¿ywce pozbawionej jonów Ca2+ i Mg2+, lub w po¿ywce o niskiej
sile jonowej. Natomiast, w klonowaniu œwiñ zaleca siê skrócenie tego czasu do 3-4
godzin (2,3,64,67), a nawet 0,5-2 godzin (63,64,73,74). Wyniki doœwiadczeñ przeprowadzonych przez Koo i wsp. (8) jednoznacznie wskazuj¹ na wy¿sze kompetencje
rozwojowe do stadium blastocysty oraz wy¿sz¹ jakoœæ morfologiczn¹ zarodków
uzyskanych z hybryd j¹drowo-cytoplazmatycznych elektroaktywowanych 2 godziny
po fuzji kompleksów ooplast-komórka fibroblastyczna, w porównaniu z cybrydami
klonalnymi poddawanymi 4- i 6-godzinnej inkubacji przed procedur¹ sztucznej aktywacji. Blastocysty rozwijaj¹ce siê z cybrydowych zygot klonalnych aktywowanych
2 godziny po zabiegu transplantacji j¹der fibroblastów p³odowych do enukleowanych oocytów charakteryzowa³y siê prawie dwukrotnie wy¿sz¹ œredni¹ liczb¹ komórek, ni¿ blastocysty uzyskane z hodowanych in vitro cybryd klonalnych, które aktywowano 6 godzin po rekonstrukcji oocytów (odpowiednio, 30,4 vs. 16,5 komórek).
Takie przedzia³y czasowe miêdzy momentem rekonstrukcji oocytów a momentem
aktywacji zrekonstruowanych oocytów uwa¿a siê u tego gatunku za wystarczaj¹ce
dla w³aœciwych interakcji j¹drowo-cytoplazmatycznych w cybrydach klonalnych.
Skrócenie czasu ekspozycji wprowadzonych j¹der komórkowych na czynniki cytoplazmatyczne oocytu, a tym samym przyœpieszenie momentu postaktywacji zrekonstruowanych oocytów œwini zwi¹zane jest, jak siê wydaje, z wczeœniejszym (w póŸnym stadium 4-blastomerowym) ni¿ np. u owiec, kóz i byd³a (w stadium 8-16 blastomerów) uruchomieniem aktywnoœci transkrypcyjnej w³asnego genomu zarodkowego. Uwa¿a siê bowiem, ¿e opóŸnienie momentu postaktywacji klonalnych hybryd
j¹drowo-cytoplazmatycznych œwini wp³ywa negatywnie na cykl przemian towarzysz¹cych epigenetycznemu przemodelowaniu i przeprogramowaniu genomu j¹drowego (nDNA, ang. Nuclear DNA) oraz mitochondrialnego (mtDNA, ang. Mitochondrial DNA) komórki somatycznej podczas pierwszych trzech podzia³ów bruzdkowania. OpóŸnienie, b¹dŸ spowolnienie, kilkustopniowego procesu dynamicznych
zmian konformacji (architektoniki) i metabolizmu transferowanej chromatyny koBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 85-110 2009
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mórki-dawcy j¹dra powoduje, ¿e ukoñczenie wymaganych modyfikacji epigenetycznych (demetylacji reszt cytozyny DNA oraz demetylacji i hiperacetylacji reszt lizyny,
b¹dŸ argininy histonów) genomu j¹drowego, jak równie¿ odpowiednich interakcji
miêdzy genomem j¹drowym a mitochondrialnym, przed momentem inicjacji aktywnoœci transkrypcyjnej genomu zarodkowego staje siê niemo¿liwe. W wyniku braku
pe³nej realizacji tych podstawowych dla wczesnej embriogenezy przemian somatogenicznego DNA genomowego, zarodki klonalne œwini wchodz¹ w warunkach hodowli in vitro w trwa³y i nieodwracalny blok rozwojowy (ang. cleavage-block) w póŸnym stadium 4-komórkowym bruzdkowania (39,40).

6.3. Czy istnieje zale¿noœæ miêdzy d³ugoœci¹ okresu preaktywacyjnej inkubacji cybrydy klonalnej œwini a rodzajem czynnika aktywuj¹cego jej program rozwojowy?
D³ugoœæ okresu preinkubacji w doœwiadczalnym modelu postaktywowanych oocytów œwini, jak siê wydaje, jest zale¿na tak¿e od rodzaju zastosowanego czynnika indukuj¹cego wznowienie zablokowanego w stadium metafazy II cyklu mejotycznego.
Przed aktywacj¹ elektryczn¹, cybrydy zrekonstruowane z j¹der komórek somatycznych s¹ zazwyczaj inkubowane w po¿ywce o niskiej sile jonowej przez 1-2 godziny
(4,63). Dwustopniowa aktywacja chemiczna z wykorzystaniem kombinacji tiopochodnych odczynników organicznych z grupy syntetycznych analogów zwi¹zków tiofenolowych oraz zwi¹zków disulfhydrylowych, tj. odpowiednio, timerosalu (tiomersalu) i ditiotreitolu, wymaga jeszcze krótszego czasu trwania preinkubacji zrekonstruowanych
oocytów w po¿ywce wolnej od jonów Ca2+ i/lub Mg2+, a mianowicie od 30 minut do
1 godziny, maksymalnie do 2 godzin (73,74). W przypadku stosowania procedur opartych na po³¹czeniu standardowej aktywacji chemicznej, z u¿yciem antybiotyku jonoforowego – jonomycyny wapnia, z odwracaln¹ inhibicj¹ cyklino-zale¿nych serynowo-treoninowych kinaz bia³kowych za poœrednictwem analogu puromycyny – 6-dimetyloaminopuryny (6-DMAP), okres ekspozycji transferowanego j¹dra komórki somatycznej na dzia³anie czynników cytozolowych enukleowanego oocytu (ooplastu) jest najczêœciej nieznacznie wyd³u¿ony do 2-4 godzin (1-3). Takie odstêpy czasowe miêdzy
etapem rekonstrukcji cybryd klonalnych œwini a ich aktywacj¹ u³atwiaj¹ pe³ne przemodelowanie chromatyny j¹drowej i przeprogramowanie DNA genomowego komórek
somatycznych, jednak nie s¹ one sta³e i mog¹ ulegaæ mniejszym lub wiêkszym zmianom w zale¿noœci od zastosowanych czynników aktywuj¹cych.

7. Podsumowanie
Pomimo ró¿nic w molekularnym mechanizmie przyrostu wewn¹trzkomórkowej
koncentracji jonów Ca2+ w cybrydach klonalnych œwini, wiêkszoœæ powszechnie
106
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stosowanych aktywatorów (impulsy elektryczne, antybiotyki jonoforowe) indukuje
tylko pojedyncz¹ falê oscylacji kationów wapnia, zamiast powtarzalnych serii pulsacyjnych wyrzutów jonów Ca2+ generowanych podczas zap³odnienia. Dlatego te¿ zaskakuj¹cy mo¿e wydawaæ siê fakt, ¿e krótkotrwa³y wylew kationów wapnia z endogennych rezerwuarów zrekonstruowanych oocytów, który inicjowany jest przez stymulacjê ró¿nych œcie¿ek/czynników tego samego szlaku transdukcji sygna³ów wewn¹trzkomórkowych, okazuje siê wystarczaj¹cy, w niektórych przypadkach, do uruchomienia pe³nego przed- i/lub poimplantacyjnego programu rozwojowego zarodków klonalnych. Ponadto zaobserwowano pewn¹ tendencjê wzrostow¹ w skutecznoœci aktywacji wœród starzej¹cych siê oocytów w stosunku do œwie¿o dojrza³ych
mejotycznie oocytów, szczególnie w przypadku ekspozycji cybryd klonalnych na
dzia³anie egzogennych czynników stymuluj¹cych, które wywo³uj¹ pojedynczy (przejœciowy) wyrzut wewn¹trzoocytarnych jonów Ca2+. W zwi¹zku z tym, obecnie prowadzone s¹ próby nad wyd³u¿aniem okresu, w którym zachodz¹ oscylacje wewn¹trzkomórkowego stê¿enia jonów wapniowych w cybrydach klonalnych œwini.
Takie protoko³y aktywacyjne mog³yby znaleŸæ powszechne zastosowanie w klonowaniu somatycznym œwiñ oraz innych gatunków zwierz¹t gospodarskich z wykorzystaniem oocytów-biorców j¹der wykazuj¹cych szybkie tempo dojrzewania mejotycznego in vitro (3,67).
Ostatnio badania nad sztuczn¹ aktywacj¹ cybryd klonalnych œwini koncentruj¹
siê raczej na sprzê¿eniu procedur indukuj¹cych wielokrotn¹ mobilizacjê wewn¹trzkomórkowych magazynów wapniowych, które obejmuj¹ zmultiplikowan¹ elektrostymulacjê lub prolongowanie czasu inkubacji rekonstruowanych oocytów w roztworach o podwy¿szonym stê¿eniu antybiotyków jonoforowych, z systemami d³ugotrwa³ej (kilkugodzinnej) supresji aktywnoœci cyklino-zale¿nych kinaz bia³kowych,
m.in. czynnika dojrzewania mejotycznego (MPF) oraz kinazy aktywowanej przez mitogeny (MAPK) (1-4,10).
Podstawowym warunkiem praktycznego stosowania wielu metod sztucznej aktywacji zrekonstruowanych oocytów œwini musi byæ ich wysoka efektywnoœæ, której
uzyskiwanie bêdzie mo¿liwe tylko w wyniku prowadzenia dalszych, szczegó³owych
badañ nad poznaniem molekularnych mechanizmów przekazywania sygna³ów jonowych, dostarczanych cybrydom klonalnym wraz ze wzrostem stê¿enia kationów
wapnia w ooplazmie (4,63,64). 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, jak siê wydaje, wymagania te spe³niaj¹ jedynie takie aktywatory jak timerosal w kombinacji z ditiotreitolem (73,74).

Praca finansowana ze œrodków na naukê w latach 2009-2012 jako projekt badawczy w³asny
nr N N311 315936.
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