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Molekulatne podstawy procesu kapacytacii
plemników ssaków
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Mo|ec]ulat Euents in Mammalian Spem Capacitation

This review will consider:the process of sperm "ilffill"", ie., mechanisms by which §perm is prepared in
order to undergo acrosomńl €xocito§i§ and develop fertilising ability. There are now several hypotheseś which
attempt to clarify the molecular events during the process of sperm capacitation in mammals. Investigations
are directed to developing a unified model of this extra-testicular maturational process. There is substantial
evidence that the cholesterol content of mammalian sperm affects the development of acrosomal responsive-
ness and fertilising abiliĘ in vitro, but it is still not understood how cholesterol movemen,t from sperm plasma
membrane is regulated. The mechanisms of stimulation of pathłvavs cAMP/PK-A, protein Ęrosine phospho-
rylation, the nature of the substrates phosphorylated on Ęrosine residues and how these events effect the
hyperactivation of motility, competence to undergo an acrosome exocitosis and, finaĘ,sperm fertilising abil.
iĘ need to be clarified. The molecular basis of §perm capacitation is still poorly understood. Therefore the
topic warrants continued, investigation.

Kelrvords: mammals, sperm capacitation, cholesterol, cAMP, protein Ęrosine phośPhofyl*tion.

W ostatnich latach osiągnięto znaczty postęp w
opracowaniu metod pozaustrojowego pozyskiwania
zarodków, zarowno l zwierząt laboratoryjnych jak i
gospodarskich, a nawet u gatunków wolno żylących.
Osiągnięty dotychczas stopień zaawansowania w opra-
cowaniu technologii u poszczególnych gatunków jest
jednak znacznie zrożnicowany. Obecnie badania nad
p ozaustroj owym uzyskiwaniem zaro dków są naj sze -
rzej prowadzone u bydła. Mimo znacznęgo udosko-
nalenia metod dojrzewania oocytów in vitro, zapŁod-
nienia pozaustrojowego i hodowli in vitro zarodków,
znaQzna ich część nie osiąga jednak bardziej zaawan-
sowanych stadiów rozwoju, zarówno w warunkach
laboratoryjnych jak i po przeniesieniu do dróg rodnych
btorczyń. W najbardziej optymalnych wanrnkach ho-
dowli tylko około 30 do  }%użytychdo zapłodnienia
oocytów wykazuj e pełny potencj ał rozwoj owy . Przy -
czyny tej redukcji zdolności rozwojowych są dosyć
złożone. Składa się na nie zarówno zrożnicowana po-
datność plemników na kapacytację in vitro, a co się z
tym wiĘe, rożnice w zdolnościach zapładniających
nasienia r óżny ch buhaj ów, j ak równie ż w ciĘ jeszcze
suboptymalne warunki hodowli. Pełniejsze poznanie
procesów na poziomie molekulaffiyfil, które przebie-
gająw czasie nabywania przęzplemniki zdolności do
zapłodnienia zarówno w warunkach in vivo jak in vi-

tro,przyczyni się do dalszego postępu w rozwoju bio-
technologii rozrodu ssaków.

Celem opracowania było przedstawienie procesu
kapacytacji plemników, tj. mechanizmów, które pro-
wadzą do reakcji akrosomowej i umożliwiają pene-
trację, a następnie zapłodnienie komórki jajowej.

Bezpośrednio po ejakulacji plemniki ssaków nie
w ykazlj ą zdo l no ś c i do zapło dnieni a komórki j aj owej .

Zdolności zapładniające nabywają dopiero po inku-
bacji w drogach rodnych samicy. Zmiany następujące
podczas tej inkubacji określa się mianem kapacytacji.
Juz nieomal pół wieku temu prace Changa (6) i Austi-
na (1) stworzyły podstawy poznanta plocesu określa-
nego jako kapacytacja, koniecznego do osiągnięcia
przez plemniki gotowości do penetracji osłon jajo-
wych, tj. komórek wzgórka jajonośnego i osłonki przej-
rzystej. Mimo, że to zjawisko biologiczne jest znane
od wielu lat, to jednak molekularne podstawy plocesu
są dotychczas w niewielkim stopniurozpoznane i zro-
zumiałę. Efektem wieńczącym skuteczną kapacytacj ę
plemników jest ich zdolnośc do reakcji akrosomowej
w momencie kontaktu z osłonką p rzelrzy stąkomórki
jajowej, a następnie do zapłodnienia. Skutkiem kapa-
cytacji sąrównież zmiany w charakterze rtrchu plem-
ników określane jako hyperaktywacja. Zmtany te w
porównaniu do ruchu plemnikow z ejakulowanego



nasienia są następuj ące : zwięks zęnlę zasięgu ruchów
witki i częstotliwości tychruchów, atakże spowolnie-
nie ruchów obrotowychwzdtuż osi długiej plemnika.
W konsekwencji zwiększonej częstotliwości i ampli-
tudy ruchów witki obserwuje się ruch krĘący,który
ma ułatwić penetrację osłon jajowych(26,34).

F tzj olo gicznym miej scem kapacytacj i j e st macica
lub jajowód,w zależności od gatunku zwierzęcia(34).
Kapacytację mozna równiez wlłvołaó w warunkach
in vitro - plemniki ejakulowane i/lub z ogona nają-
drza poddaje się inkubacji w pożywce o zdefiniowa-
nym składzie chemicznym,zbltżonym do składu pły-
nu jajowodowego. Mimo tego, że nie ma uniwersalnej
poąrwki dla kapacytacji i stosowane pożylvki sąspecy-
ftczne gatunkowo, to jednak w składzie wszystkich
występuj ą t akie rw tązki j ak album ina surowi cy, wo do -

rowęglan sodowy (NaHCO.) i jony wapniowe Ca*2.

Dodatek do pożywki albuminy surowicy, zwykle
albuminy surowicy bydlęc ej B SA, ma za zadanie lstl-
nięcie cholesterolu z błony plazmatycznej plemnika.
Jak wiadomo, u większości gafunków ssaków chole-
sterol jest głównym sterolem obecnym w ejakulowa-
nym nasieniu. Inne sterole są również często obecne
jak np., desmosterol (pośredni prekursor cholestero-
lu), cho le st a-7,2 4 - dten-3 P - oI, siar czany de smo stero lu
i cholesterolu oraz estry cholesterolu (2, 19). Więk-
szość niezestryfikowanego cholesterolu w komórce
zlokalizowana jest w błonach komórkowych, a w bło-
nte plazmaty cznej stwi erdza s ię j e go naj wyz sz ą kon-
centracj ę (3 5 ). Usunięcie cho lesterolu zwiększa płyn-
ność błony, tzn. jej ptzepuszczalność dla różnychjo-
nów. Przepu szczalno ść błon p l azm aĘ czny ch i ich pĘn-
nośc zalężne są od ich składu lipidowego. Stąd też
uważa się, ze usunięcie cholesterolu z warstwy lipido-
wej prowadzi do zwiększenia stosunku cholesterolu
do fosfolipidów (C/PL) stanowiąc jeden z watunków
kap acytacj i. Koncentracj a chol e stero lu w błonte plaz-
matycznej plemnika różni się istotnie u poszczegól-
nych gatunków. I tak np., stosunek C/PL we frakcji z
izo lowanych błon plazmaty cznych p l emników wyno -

si około 0,20 u knura, 0,36 u ogiera, 0,40 u buhaja,
0,43 u tryka i 0,83 u człowieka (20,ż3). U niektórych
gatunków zwterząt (np. tryka i kozła) koncentracja
cho le stero lu w błonie plazmaty cznej p l emnika w zt a-
sta podczas jego wędrówki przez najądrze, u innych
(szczlr, ogier) maleje, u jeszcze innych nie ulega zmia-
nie (knur). Ejakulowane plemniki mogą uzyskać do-
datkową porcję cholesterolu z osocza nasienia. Kon-
centracja cholesterolu w osoczu nasienia ludzkiego
wynosi 250 p"glml, a stosunek cholesterolu do lipidów
5,9, stanowi to wartość zdecydowante wyższą w po-
równaniu do plemnika, gdzie stwierdzono 1,0. Moze
to tłumaczyć dekapacytującąrolę osocza nasienia (8,

I7).Podczas inkubacji plemników w pozywce do ka-
pacytacji zawartośc cholesterolu w plemniku stopnio-
wo maleje (16). Jak już wcześniej wpomniano czyn-
nikiem wtĘącym cholesterol j est albumina. Dotych-
czas nie udało się jednak stwierdzić, czy usuwanie

cholesterolu jest jedyną funkcją albuminy w procesie
kapacytacji. Natomiast eksperymentalnie ustalono, że
inne wiążące cholesterol białka, jak np. lipoproteiny
czy białka transporlujące lipidy, obecne w pĘnie pę-
cherzykowym lub jajowodowym (1 1), mogą zastępo-
wac albuminę w pożywce do kapacytacji (28). Udo-
wodniono równteż,że dodatek cholesterolu do pozyw-
ki uniemożliwia przebieg reakcji akrosomowej, a tym

zdolnośc
o jednak
luje funk

modeli hipotetycznychzakłada się, ze utrata choleste-
roll z błony plazmatycznej prowadzi do odsłonięcia
receptorów mannozy (3). W uzasadnieniu tej hipotezy
podaje się, ze obecność mannozy stwierdzono w osłon-
ce przejrzystej, wykazano również jej zdolność indu-
kowania reakcji akrosomowej (7) Jednakże dowodze-
nie to oparle jest na stwierdzeniu, że inkubacja plem-
ników w pożywce wzbogaconej dodatkiem choleste-
rolu blokuje receptory mannozy. Dowód nie jest cał-
kiem przekonywujący, poniewaz takie działanie po-
woduje wzrost poziomu cholesterolu powyżej jego
zawarto ś c i fizj olo glc znej, p o nadto re c eptory manno zy
nie zostaĘ j ęszczę zidenĘfikowane i zlokalizowane.

Inna hipoteza zakłada, że utrata cholesterolu pfo-
wadzi do wzrostu wewnątrzkomórkowego pH (pHi),
co umożliw ia przebteg reakcj i akrosomowej . Dowo-
dem uzasadniającym słuszność tej hipotezy jest wy-
kazanie, że reakcji akrosomowej w plemnikach my-
szy, chomika czy buhaja towarzyszy wzrost pHi, a
obnizenie pHi zapobiega tej reakcji (33,36,37). Wy-
daj e się j edn ak, że wzro st pHi j e st j edynie j ednąz wielu
konsekwencji utraty cholesterolu, które umożliwiają
przebieg re 10). Kontrola pHi jest
procesem którym lczestniczą
wewnątrzkomórkowe zw tązkl buforowe, kwasy me-
taboliczne i aktywny transport jonów. Wypływ chole-
stero lu z błony plazmaty cznej umożliwia wnikni ę ci e

do plemnika jonów wapniowych i wodorowęglano-
wych obecnych w pozywce do kapacytacji. Z kolet
transporl jonów HCO, możę być odpowtedzialny za
wzrost pHi w plemniku (10).

Zarowno jony HCO. jak i Ca*2 aktywują cyklazę
adenylową ęnzym o dpbwi e dz ialny za produkcj ę we -

wnątrzkomórkowe go przekaźnika, cAMP. Jednakże
mechanizmtej aktywacji nie został dotychczas dokład-
nie wyjaśniony. Wiadomo jednak , że w warunkach fi-
zjologtcznych koncentracja jonów HCO3 jest zdecy-
dowanie wyższa w jajowodzie niż w najądrzu (4).

Obecność wspomnianych jonów w środowisku poza-
komórkowym jest pozytyłvnie skorelowana z ruchli-
wością plemników (I8,22). Zmiany w koncentracji
jonów HCO. w męskich drogach wyprowadząących
i żeńskich drogach rodnych mogą odgrywać istotną
rolę w regulacji i kontroli procesu kapacytacji in vivo.

Htpotezant. roli oAMP w regulacji funkcji plemni-
ków ssaków jestznanajuz od szeregu lat,jednakże do-

Ęchczas udokumentowano jedynie jego rolę w utrzy-
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mywaniu ruchliwości plemników (I2, 1 8), natomiast
rola tego przekaźnlka w procesie kapacytacji i reakcji
akrosomowej nie została dostatecznie wyjaśniona,
Przypuszcza się, ze wzrost cAMP aktywuje białkową
kinazę A (PK-A). W ykazano, że dw a inhib itory PK-A
o z de cydow anie r o żny ch me chanizmach działania tj .,
Rp-cAMPs (29) iH-89 (ż7) dzlałająrownież hamują-
co na przebieg procesu kapacytacji. Ostatnio prowa-
dzone badania wykazały, że kapacytacja plemników
mys ich, bydlęcych i ludzkich j e st skorelow ana ze w zr o -

stem fo s forylacji tyr ozyny b iałkowej s z ere gu s ub stra-
tów (5, 15, 30). Proces ten pośredniczy w wielu funk-
cjach komórki jak regulacja wzrostu, kontrola cyklu
komórkowego, wymiana jonowa czy reglacja recep-
torów. Eksp erymentalni e w ykazano zależno śc pro c e -

su fosforylacjityrozyny białkowej od obecności i kon-
centracji w pożywce BSA, Ca*2 i HCO. , a tym sa-
mym ścisĘ zwtązekz procęsem kapacytbcji jak rów-
ntęż z aktywnością PK-A (30, 3I, 32). Stwierdzono
równiez, że brak jednego z wymienionychzwiązków
w poż5,łvce hamuje zarówno ploces fosforylacji jak i
kapacytacji, natomiast obecnośc agonistów oAMP
wpĄłva korzystnie na przebie g obydwu proces ów (3 2).
Uważa się zatem, że zarówno proces kapacytacji jak i
fosforylacji tyrozyny białkowej znajduje się pod kon-
trolą szlaku cAMP/PK-A.

Kapacytacj i tow arzyszy również hyperpolaryzacja
błony plazmaty cznej p lemnika. P otencj ał błony zmie -
nia się od -35 do -50 mV i od -30 do -60 mV w plem-
niku myszy i buhaj a (3 6, 3 7 ) . Hyp erp o lary zacj a błony
jest w znacznym stopniu zalężna od jej przepuszczal-
ności dla jonow K*. Stosunkowo niewiele wiadomo
na temat konsekwencj i hyperpolaryzacji, przypuszcza
się jedynie, że zmiany potencjału błony pl,azmatycz-
nej plemnika mogą regulować przępuszczalność ka-
nałów wapniowych (13, 36).

Badania nad kapacytacją plemników bydlęcych
wykazały, ze w warunkach in vitro proces ten mozna
wywołac dodając do poży,wki heparynę (24) lub płyn
jajowodowy, którego aktyr;vnymi składnikami są he-
paryno-podobne glikozoaminoglikany (GAG). Uwa-
ża się, że dziaŁanie kapacytujące GAG polega na wią-
zaniu i usuwaniu białek osocza nasienia, które są ad-
sorbowane na błonie plazmaĘcznej plemnikaw cza-
sie jego wędrówki przez drogi wyprowadzające i mają
za zadante stabilizację błony czyli działają dekapacy-
tuj ąco. Wykazano, że heparynawpĘwa na wzrost syn-
tezy cAMP (25), powoduje wzrost wewnątrzkomór-
kowego pH plemnika i dziaŁa stymulująco na proces
fosforylacji tyrozyny białkowej (15, 30). Jednakże
dokładny mechanizm jej dziaŁania nie został dotych-
czas wyjaśniony. Kolejnym zwtązkiem. który może
odgrywać rolę w procesie kapacytacji jest glukoza.
P o glądy na temat j ej działania s ą j e dnakze spT ze czne,
wydaje się, że dziaŁantę to jest specyf,tczne gatunko-
wo. Wykazano, że obecność glukozy w pozywce sto-
sowanej do kapacytacji plemników buhaja hamuje
kapacytującę działanie heparyny poprzęz wpływ na
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metabolizm cAMĘ proces fosforylacji tyrozyny blał-
kowej i redukcję wewnątrzkomórkowego pH (15, 25).
Paradoksalnie, u innych gatunków ssaków (mysz,czŁo-
wiek) glukoza okazała się związkiem efektywnym w
procesie kapacytacji (I4, 2I). Gatunkowo specyficzne
różnicę w działaniu tego cukru jak i mechanizm jego
dziaŁanianie zostĄ j ędnakżę dotychczas wyjaśnione.

Jak wynika z przedstawione go prze glądu naj now-
szych danych, znajomość molekulamych mechani zmów
kontroli procesu kapacytacji plemnikówjest ciągle jesz-
cze ft agmentary czna, Dopi ero dokładne poznani e me -

chanizmów omawianych procesów może doprowadzić
do p ełni ej s zę go zr ozumi eni a zj awi sk tow ar zy szący ch
procesowi zapłodnienia u ssaków i przyczynló się do
udo skonalenia technologii pozaustroj owej produkcj i
zarodków.
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