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temu regulacyjnego. Wiele metod badawczych opiera
się bowiem na wywoływaniu apoptozy wykorzystując
znane już zasady manipulacji na poziomie neuroprze-
kaźników i mediatorów hormonalnych poprzez stymu-
lacjębądź inhibicję ich biosyntęzy czy sekrecji.

F izjolo giczna śmierć w procesle spermatogenezy
pojawia się spontanicznie. Niektórzy autorzy sugeru-
ją że u gryzoni więcej niz połowa komórek gameto-
genicznych, pT zy prawi dłow o pr zebte gającej sp erma-
togenezie, degeneruje skutkiem apoptozy (16), W ją-
drach dorosĘch szczurów jest ona obserwowana w
każdym stadium cyklu spermatogenicznego. W sper-
mato goni ach zbie ga si ę z ich mitotyczny mi,,szQzy ta-
mi", w spermatocytach identyfikowana jest na etapie
preleptotenu, leptotenu, zygotenu, pachytenu i meta-
fazy I, a w spermatydach podczas wszystkich tch faz
doj rzew ani a ( 9 ) . U szczLlr ów w watunka ch fiz1 olo gic z-
nych2l3 spermatogonii typu A podlega apoptozie (5).
Regulacja liczby spetmatogonli przypadająca na ko-
mórkę Sertoliego następuje w czasie kolejnychpodzia-
Łow, zaś ich ewentualny nadmiar ginie, Rezultat dzia-
łania lokalnego mech anizmu reguluj ącego wielkość
populacji spermatogonii w nabłonku plemnikotwór-
czymchomika chińskiego sprawia, że średnia produk-
cjaliczby spermatocytów wynosi zaledwie 30oń oczę-
kiwanej teoretycznie (wahania 16-94%) (5). Zjawisko
apoptozy utrzymuje na stałym poziomie liczebnośó
p o s z cze gó lnych generacj i sp ermato gonii zr óżntc ow a-
nych. U samców myszy, w tych obszarach nabłonka,
w których powstaje duzo spermatogonii A,, liczne
podlegająapoptozie, lecz szczególnie dotyka ona sper-
matogoniiA,-A,, Prz
bie spermatogońii A,
dotyczy niewielkiej
p ewnym ob szar ze nabłonka p lemnikotwórcze go sp er-
mato gonii zr óżnicowanych powoduj e zwiększenie
występowania spermatogonii A,, w następnym cyklu.
Jednak nadmierna ilość komórek ginie w czasie kolej-
nych podziałów (A, i A,)
nych generacji 1 A o-31, 7
wiedzialne sąw znaczny
go o gr aniczaj ąc e wy dzie lanie czynników wzro stu ( 5 ).

U mężczyzn drogą apoptozy eliminowane są sper-
matogonia, spermatocyty, spermatydy i spermatozo-
idy, z r ożnymprocentem podatności, uwarunkowanym
jak się okazuje również etnicznie, zalężnię od pozio-
mu testosteronu (3, 21). Kwestią wyjaśnienta pozo-
staje jednak stwierdzenie niektórych autorów sugeru-
jące, że podczas mitotycznej fazy procesu spermato-
gęnęzy u naczelnych (przeciwnię niż u pozostałych
ssaków) nie zachodzi apoptoza komórek gametoge-
nicznych (5).

Wyniki prac ostatnio opublikowanych pIzez Hikim
i wsp. (I9,20,2I) oraz Erkkila i wsp. (15) wskazują
że apoptoza jest podstawowym sposobem śmierci ko-
mórekpłciowych w jądrze ssaków, w następstwie bra-
ku odpowiedniego pobudzenia hormonalnego tego na-
rządu. U kozła sarny (Capreolus capreolus) sezono-

we zmiany nasilenia spetmatogenezy t produkcji te-
sto steronu wskazuj ą n a ich związek z procesem apop-
tozy. W czasie sezonu rozrodczego, który u tego ga-
tunku przypada na okres od połowy lipca do połowy
sierpnia, stwierdzono u dorosłych samców najwyższe
wartości masy jąder, poziomu testosteronu, a także
morfolo gic znej i funkcj onalnej kompetencj i plemni-
kówpochodzącychznajądrza.Bezpośrednioprzedtym
okresem następowało znaczne nasilenie podziałów
mejotycznych, podczas gdy wysoki procent komórek
wchodzących w mitozę (faza Gr) obserwowano juz
wiosną. W okresie regresji gonad (koniec sierpnia)
notowano spadek stęzenia testosteronu, produkcji
plemników i masy jąder,zwiększała się natomiast licz-
ba komórek degenerujących apoptycznie (l1). Nastę-
pująca z chwilą zakończenia sezonu rozrodczego in-
tensyirkacj a apoptozy, wydaje się być aktywnąelimi-
nacj ą n adm i erni e lic zny ch komó re k, zap ew niaj ąc ty m
samym prawidłowe funkcj onowanie gonad. Jak poda-
je Billig i wsp. (1996), w zdrowym organizmieutrzy-
mywany jest stĄ bilans pomiędzykomórkami namna-
żającymi się a ulegającymi apoptozie, a jakiekolwiek
zachw ianię tej równow agi może pr ow adzic do zmian
p atolo gicznych ( 6). B rak właś ciwe go wpływu czynni-
ków regulujących spermatogenezę prowadzi do nasi-
lenia omawianego zjawiska śmierci w samczych ko-
mórkach rozrodczych (2I). Doświadczalne narusze-
nie homeostazy tkankowej jąder popIzęz zniesienia
zalężno ś ci czynno ści owych na o s i p o dw zgor ze -pr zy -
sadka-gonady potwierdza tę sugestie. Traktowanie
szczur ów inhibitorami gonadoliberyn wykorzystywa-
ne w wielu badaniach, hamując uwalnianie gonado-
tropin i testosteronu, indukuje apoptozę w jądrze (7,
12, 20). Prowokowana manifestacja apoptycznych
zm|an komórek w te go typu do świadczeniach, wydaj e
się być zw tązana z r ozw ojem samca (1, 22) . P oszcze-
gólne okresy rozwoju tj. poprzedzający, dojrzewania
oraz osiągnięcia dojrzałości płciowej podlegają od-
miennej neurohormonalnej kontroli wewnątrzwy dziel-
niczej i regulacji para- i autokrynowej jąder. Podając
szczurom inhibitor GnRH, stwierdzono, że wzmaga
on występowanie charakterysty cznego, apoptycznego
rozdrobnienia DNA komórek płciowych l zwierząt w
wieku 16-32 dni,lecz nie u młodszych, ani dorosłych.
Notowany wzrost ltczby spermatocytów i spermatyd
oraz procentu kanalików plemnikotwórcych dotknię-
Ęch tymi zmianamt,nie dotyczy ani komórekpodpo-
rowych, ani komórek śródmiązszowych. W jądrach
dorosłych szczurów zalw ażono zmlany apoptyczne,
głó#nie spermatocytów, ale niewiązano iónŻ dztała-
niem czynnika stosowanego w doświadczentu (7).
Podobne badania na dorosłych zwierzętach tego sa-
mego gatunku, Iecz z wykorzystaniem innych inhibi-
torów (bądź antagonistów) GnRH, wskazywały na
wpływ czynników obniżających poziomy te sto stero -
nu, FSH i LH dających,,apoptyzujące" na etapie pre-
leptotenu i pachytenu spermatocyty oraz spermatydy
w stadium VII-VIII. Stwierdzono przy Ęm, że efekty



te sąza\eżne od rodzaju induktora śmierci (I2, ż0)-
ImmunoneutraLtzacjaF SH u niedoj rzńychi dojrzŃych
szczurów pozwoliła zidentyfikować naj bar dziej wraż-
liwe na nieobecność tego hormonu komórki, ktorymi

aksonemy, mitochondriów i chromatyny. Nasienie pa-
cj entów zawterające nieprawidłowe plemniki, równiez
z anomaltami apoptycznym1 po okresie terapii foli-

wują poli(ADP-rybozo) polimerazę (PARP). Enzym
ten, do spełniania swych funkcji napTawczych DNA i
kontroli integralności genomu komorki, wymaga du-
żych ilości energii, co moze prowadzić do obniżenia
wewnątrzkomórkowej puli NAD,NADH i spadku stę-

żenia ATP. Wywołany wolnymi rodnikami deficyt ener-
geĘ czny or az utr ata inte gralno ś ci błony komórkowej

- jako wynikperoksydacji lipidów błony i powstawa-
nia nadtlenków kwasów tłuszczowych, atakże praw-
dopodobna aktywacj a wymaganych czynników trans-
kryp cyj nych, mo gą stanowić b ezp o średn iąpr zy czyn ę
śmierci komórki (I,24, 44, 52). Wykazano, że reak-
tywne formy tlenu (Reactive Oxygen Species - ROS)
wyrwalajązmianyapopĘcznekomórekgametogenicz-
nych w jądrze. Doświadczalny ltaz mechaniczny ją-
dra szczurów (skręt jądra) powodując miejscowe nie-
dokrwienie tego organu, umożliwił stwierdzenie obec-
ności jednej z tzoform syntazy tlenku azotu - środ-
błonkowej (eNOS, NOS III), nie tylko w komórkach
śródbłonka, Leydiga i Ser1oliego ,Iecz równteż w cy-

Sertoliego. Wśród komórek gametogenicznych ek- ,--
sj ę taką stwierdzono u ap opĘzuj ących or az ptzedw cze -

śnie u ła
tow i od
męski ch
aceĘl-L-cystein{ zmntejsza występowanie progTamo-
wanej śmierci, głównie spermatocytów i spermatyd
(1 5).' 

W mitochondriach pod wpływem wolnych rodni-

ści ROS możebracudztałpowstająca w czasie długo-

::x
ch"

komórkach poziom jonów wapnia jest precyzyjnie re-
gulowany przestrzennie i czasowo,zależnie od ich sta-

nu fi zj o 1o gi czne go . Pod wpĘwem odpowiednich cz5m-

na pytanie, czy mitochondria zaangażowane są w
śmierć komórek we wszystkich modelach apoptozy?

jego wielokrotności. Inne proteazy, występuJące w
t<ńOrkactr nerwowych - kalpainy, ulegają aktyłvacji

wacja ktnazy C następuje po jej translokacj t z cytozo-
lu do wewn ętrznej powierzchni błony komórkowej . Tu
nas i bło-
ny, Cały
ten kom-

padkach stymulacji apoptozy. Okazało się, ze aktyw-
ność kinazy C jest sygnałem zarówno proliferacji, jak



i śmierci. Stymulacja komórek do proliferacji jest jed-
nak związana ze wzrostem aktywności tego ęnzymL1
podczas gdy jej spadek (nie skorelowany znapływem
Ca2*) towarzyszy procesowi śmierci (24, 40, 43),
Wykazano, że ltrzymanie podstawowej aktywności
kinazy białkowej C, chroni sp etmato cy Ę szczll a pr ze d
stymulowaną do świ a dczalnię ap optozą. P o dobne,
ochronne dziaŁanie mają aktywatory PKC estry for-
b o lu, nawe t w pr zyp adku traktowania sp ermato cytów
inhibitorami tego enzymu (49).

P o zytywne w sp ołdziń ani e sz l aków metab o li cznych,
także tych z pośrednictwem kinazy białkowej C i jo-
nów wapnia, jest istotne w kontroli ekspresji genów i
białek zaangażowanych w regulację plocesu apopto-
zy. Aktualizowana stale lista genów uczestniczących
w egzekucji apoptycznej jest stosunkowo obszerna,
niemniej jednak, rola niektórychznichwydaje się klu-
czowa. Wiele genów i ichbiałkowychproduktów, któ-
rychznaczenie próbowano określi c ipowiązac z apop-
toząuczestniczy w regulacji wzrosfu, różnicowania i
podziaŁu komórek. Stąd trudna niekiedy okazuje się
interpretacja niektórych wyników badań. Gen supre-
sorowy p53, jako normalny dziki allel, wpływa ujem-
nie na wzrost, podział komórek i cykl komórkowy.
Taka forma p53 jest warunkiem realizacjt apoptozy -
w przeciwieństwie do braku jego ekspresji uniemożli-
wiającej indukcję tego procesu w wielu różnych wa-
runkach doświadczalnych (41). Produkt genu p53 -
białko p53 - jest akty"wnym czynnikiem jądrowym,
który sĘmuluje lub hamuje transkrypcję wielu różnych
genów, W warunkach prawidłowych, białko p53 jest
mało stabilne i nie pełni swej funkcji regulatora trans-
krypcji. Aktywacja genu p53 prowadzi do nasilenia
translacji mRNA, stabilizacji i translokacji produktu
do jądra komórkowego, co indukuje aktywność
tran skryp cyj ną b i ałka p 5 3 . O statni o wykazano, że pr ze -
mieszczanie się tego białka z cytoplazmy do jądra sty-
mulowane jest przez wolne rodniki generowane w
komórc e przęz pr omieniowanie j onizuj ące. B iałko p 5 3
określane jest jako ,,straznik genomu", gdyż głownym
czynnikiem stymulującym jego powstanie jest uszko-
dzenie nici DNA (23). Doświadczęnia na komórkach
somatycznych wskazują ze istniejądwie drogi proce-
su ap optozy, przy czy m tylko j edna j e st zależna od p 5 3
(23, 44). Nie wykluczone, tż w przypadku gametoge-
nezy samczych komórek rozrodczych jest podobnie.
Popromienne zaburzęnia - dwuniciowe pęknięcia
łańcucha DNA (DSBs - double-strand breaks) skła-
niajądo p53-zależnej apoptozy spematogonii w prze-
ciwieństwie do spermatocytów (z wadami synaptycz-
nymi), które eliminowane sąniezależnie od p53 (I7,
34), Badania na samcach myszy dowiodły pośrednic-
twa p53 w spontanicznej apoptozie komórek gameto-
geniczny ch i dojrzaĘ ch plemników. Homozyg oty cz-
nie ujemne pod względem ekspresji genu p53 (p53-l-)
samce posiadająwiększy odsetek anormalnych plem-
ników w nasieniu i w efekcie charakteryzują się gor-
sząpłodnościąw porównaniu z samcami p53+i+ (obie

grupy patzone z samicami p53+/+). Jest to wynikiem,
jak sugeruj ą autorzy, defektu usuwania wadliwych
komórek przez mechanizm zależny od genu p53 pro-
wadzący do obniżonej płodności (54), W zależności
od stopnia uszkodzeń DNA, p53 rcaltzuje swe funk-
cje. Przy niewielkim uszkodzeniu dochodzi do krót-
kotrwałej indukcji blokady cyklu komórkowego w
punkcie Gl (lub G2), co daje czas na naprawę DNA,
przy zbyt rozległych uszkodzeniach, których komór-
ka nie jest w stanie naprawić, następuje indukcja śmier-
ci (23,43). Dokładny molekularny mechanizm induk-
cji apoptozy zależnej od p53 jest nieznany. Wiadomo
natomiast, że uszkodzenie genomu komórki indukuj e
za|eżnąod p53 ekspresję genu bax, którego produkt
jest stymulatorem apoptozy (23), W jądrach młodych
samców myszy, wczesna, fizjologiczna i nasilona fala
ap opty czna p o dczas pierws zych cykli sp ermato gene-
zy, zbiega się z wysokim poziomem białka Bax wa-
runkuj ąc Ęm samym późniejszy,prawidłowy przebieg
spermatogenęzy |losobników dorosĘch. U tych ostat-
nich obserwuje się zmniejszenie nasilenia apoptozy,
która dotyczy głównie spermatogonii (39). Uniemoż-
liwienie ekspresji genu bax u samców myszy prowa-
dzi do ich bezpłodności na skutek gromadzenia aty-
powych premejotycznychkomórek, co być może jest
wynikiem ni emożliwo ś ci uruchom tenta zj aw iska de -
generacji (27). Do genóq których funkcja jest pobu-
dzana ptzez aktyłvnośó transkrypcyjnąbiałka p5 3 (Iecz
nie tylko) należy genp27 (wafl/cipl) (23). Poza kon-
trolą prawidłowości przebiegu cyklu komórkowego
p21 jest jednym z efektorów śmierci zależnej od p53
(a3). Wykazano, że samcze komórki gametogeniczne
znajdujące się w stadiumprofazy Imejozy lwszczę-
tym procesem apoptozy, charakte ry zująsię j ednocze-
snym podwyższeniem poziomów białek p5 3, p2 1 i Bax
(4).Z kolei, po zadziałaniu mutagennych czynników,
m,in, po etopozydzie, który jest silnym induktorem
ap optozy przede wszystkim sp ermato gonii, prel epto -
tenowych, zygotenowych i pachytenowych spermato-
cytów nie stwierdzono podwyższonej ekspresji genów
p53 i p21 (45). Sugeruje to, inną niezależnąod tych
sygnałów, realizaclę programowanej śmierci w tych
komórkach.

Opisując proces apoptozy nie mozna pomtnąć zna-
częnia genu Bc1-2, którego ekspresję obserwuje się w
komórkach stymulowanych do proliferacji, ale jego
rolę wiąże się raczej z samąprzeżywalnością komó-
rek. Białko B:I-Z hamuje apoptozę wywołaną różny-
mi czynnikami, a jego obecność stwierdzono również
w komórkachrozrodczych ssaków (24,38). Bc1-2 jest
białkiem błonowym, aktywowanym przęzbiałko p5 3,
występującym w zewnętrznej i wewnętrznej błonie
mitochondrialnej, a przy wzmożonej ekspresji także
w siateczc e endoplazm aty cznej or az oto czce j ądrowej
(41), Sugeruje się, że bierzę ldział w ,,zmiataniu"
wolnych rodników tlenowych, bądż też w przeciwdzia-
łaniu efektow przez nie wywoływanych. W regulacji
ap opto zy w sp ó łdz i ał a z bińkiem B ax tw or ząc w sp ó l -



kachektyna (TNFa; [36]), czynnik wzrostowy komó-
rek macierzystych (SCF; [2]) i jego receptor błonowy

zaburzeiapoptozy.
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Neospora caninum jest jedną z głównych przyczyn ronienia krów na terenie
Wielkiej Brytanii. Zakażenie może być przekazywane pruez matkę potomstwu.
Zywicielem ostatecznym pasożytajest pies, który wydala z kałem oocysty. Po-
równano przydatność komcrcyjnego zestawu ELISA do wykrywania przecir.v-
ciał dla N, caninttm z testem immunofluorescencji pośredniej (IFAI) Przebada-
no 397 surowic pochodzących od zdrowego bydła, 352 surowice krów, które
uprzednio poroniĘ oraz 422 surowice 6ydla ze stad, w których występowały
ronienia na tle zakażenta N. caninum. Badania przeprowadzone niezależnie w
dwóch laboratoriach wykazały dużą zgodność i powtarzalność wyników uzy-
skanąw obydwu testach serologicznych. Dlatego też ELISA może być stosowa-
na jako czuły i specyficzny test do wykrywania przeciwciał dla N. caninum w
surowicach bydła
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