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Przełom w klonowaniu ssaków nastąpił w 1997 r.,

kiedy do klonowania wykorzystano diploidalne jądra
p o cho dząc e ze zr ożnic owan ych komó rek s om atyc znych
(43). Zespoł brytyjskich uczonych pod kierunkiem dr.

I. Wilmuta z Instytutu w Roslin udowodnił, że klono-
rvanie somatyczne jest biologicznie mozliwe, wykorzy-
stując do tego celu materiał genetyczny pochodzapy z
komórek somatycznych pobranych z grlczołu mlecz-
nego dorosłej owcy, a zatem z osobnika o znanych
walorach genetycznych. Tak więc, Dolly j e st pier-w szyrn
na świecie ssakiem uzyskanym w wyniku sklonowania
dorosłego osobnika. Osiągnięcie to było równiez waz-
ne z praktycznego punktu widzenia, gdyz powielanie
wartościowych genotypów i uzyskanie genetycznych
klonow moze być użyteczne tylko wtedy, gdy znany jest
fenotyp i użytkowe walory dorosłego zwierzęcia (38).

Po narodzinach Dolly w krótkirn czasie uzyskano
klony s omatyczne innych gatunków zw ier ząt go sp o dar-
skich. Kato i wsp. (17) uzyskali klon składający się z 8

osobników (4 cielęta należące do tego samego klonu
zmarły jednak po urodzeniu). Wells i wsp. (4I) tlzy-
skali najliczniejszy dotychczas klon somatyczny u by-
dłaltczący 10 cieląt. Klon ten powstał w wyniku trans-
plantacji jąder komórek ziarnistych ściennej warstwy
pęcherzyków jajnikowych. W tych doświadczeniach
dawcami jąder komórkowych były samice, a więc klo-
ny te są somatycznymi klonami żeńskirni. Pierwsze
klony męskie (buhaje) uzyskali Shiga i wsp. (34) po
transplantacji jąder komórek pochodzących z linii wy-
prowadzonych z fragmentów mięśnia grzbietowego
buhaja oraz Galli i wsp. (1a) w wyniku transplantacji
jąder leukocytów krwi obwodowej.

W klonowaniu somatycznym ssaków biorcą egzo-
gennych jąder komorkowych są dojrzewaj ące in vitro
lub in vivo oocyty w metafazie drugiego podziału me-
jotycznego, Dawcami jąder komórkowych są linie ko-
mórek somatycznych wyprowadzone z rcżnychtkanek
osobników dorosłych i płodów. Najczęściej wykorzy-

stywanymi Uniami komórkowymi sąpopulacje wypro-
wadzone z tkanek związanych z układem rozrodczym
samicy, a więc: komórki pęcherzykowe (l7), nabłonka
jajowodow ego (42), nabłonka gruczołu mlecznego (43).

Dość często w procedurze klonowania somatyczlego
stosowane są także I'rbroblasty płodowe (.44), a także ft-
broblasty pochodzenia skórnego i mięśniowego (35, 39)
wyprowadzote z tkanek osobników dorosłych. Nato-
miast sporadycznie wykorzystywane sąinne typy komó-
reknp,: komórki Sertolego (31) i komorkj nerwowe (a0).

Technika klonowania somatycznego obejmuje kilka
etapów. Pierwszy etap dotyczy enukleacji oocytów czyli
mikrochirurgicznego usunięci a chromosomów metafa-
zowych z dojrzałych in vitroltlb in vivooocytow ssa-
ków. Oocyty pozbawione własnego materiału genetycz-
nego noszą nazwę cytoplastów, biorców dla egzogen-
nych jaler komórkowych. W drugim etapie pojedyn-
cze komórki somatyczne wprowadzane sąpod osłonkę
przejrzystą enukleowanych oocytów, a następnie ini-
cjowana jest fuzja obu strrrktur komórkowych pozwa-
lająca na umieszczenie jądra komórki somatycznej w
cytop l azmie wyj alrzone go oocytu-biorcy. Fuzj a i ndu-
kowana może byó rożnyml czynnikami (glikol poliety-
lenowy lub inaktywowany wirus SendaĄ,jednak naj-
częściej stosowanym czynnikiem fuzjogennym są im-
pulsy elektryczne (elektrofuzja). Siła i czas trwania tych
impulsów zależy od rodzaju użytych komórek. Meto-
da elektrofuzji komórek ma tę zaletę, ze stosowane pa-
rametry, takie jak siła pola elektrycznego, liczba i czas
trwania impulsów są dokładnie określone i kontrolo-
wane. Ważnym etapem w procedurze klonowania so-
matycznego jest aktywacja zrekonstruowanych oocy-
tów, Aktywacja przeprowadzona jest przy wykorzysta-
niu róznych bodźców fizykochemicznych. Najczęściej
stosowaną metodą jest aktywacja chemiczna przy wy-
korzystanil 7oń etanolu (25) lub jonoforu wapnia
(Aż3187) lub.jonomycyny (13), a następnie inkubacja
w obecności inhibitorów syntezy białka (6-DMAP lub



CH). Zrekonstruowane zygoty umieszczane są w róz-
nych systemach hodowli in vitro, w tym najczęściej we
współhodowli z komórkami somaty cznymi (I3 , I7 , 44).
Ostatnim etapem procedury klonowania jest przenie-
sienie zrekonstrtrowanych zarodków do dróg rodnych
zsynchronizowanych samic-biorc zyn QĄ.

Na obecnym etapie badań kionowanie somatyczne
jest metodą o niskiej wydajności, abardzo wysokich
kosztach. Zwiększenie efektywności klonowania soma-
tycznego można osiągnąć jedynie przezpełniejsze po-
zna171ę czynników, które są odpowiedzialne za prawi-
dłowe przeprogramowanie egzogennych jąder komór-
kowych w cytoplazmie oocytów-biorców. Srodowisko
cy toplazmaty czne wyj ądrz one go o o cytu-b i orcy umoz -
l i wia przemodelowanie i przeprogramowanie egzogen-
nego jądra (7,29). Dokładny mechanizm plzeprogla-
mowanianie jestjeszcze jednak poznany. Podczas tego
procesu wprowadzone jądro podlega wielu zmianom,
które prowadządo odzyskania przeznie pełnych moż-
liwoś ci kierowania rozwoj em rekonstruowanego zar o d-
ka. Kompleksowe przeprogramowanie egzogennego
jądra jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania peł-
nego rozwoju sklonowanych zarodków. Jeżeli bowiem
tylko jeden gen kodujapy istotne białko wykazuje, w kry-
tycznym okresie, nieodpowiednią ekspresję lub jej brak
to wówczas efekty klonowania są ograniczone (6, 45).

Wśród naj istotniej szych czynników, które warunku-
ją prawidłowe przeprogramowanie jąder komórek so-
maty c zny ch w śro dowi sku cytop 1 az maty czny m o o cy -
tu-biorcy j est synchr onizacja cykli komórkowych ( 1 1 ,

28). Regulatorem mejotycznych i mitotycznych cykli
komórkowych jest MPF (maturation promoting factor),
który tworzy kompleks kinazy białkowej p34cdcż i
cykliny B. Dodatkowo stabilizuje go czynnik cytosta-
tyczny CSF (cytostatic factor) (10, 16). Wpływ MPF
na rozwój rekonstruowanych zarodków zależy od po-
ziomu jego aktywności orazodfazy cykluw jakiej znaj-
dująsię jądra komórek somatycznychw momencie ich
wprowadzania do cytoplazmy oocytu (6). W owulo-
wanych oocytach ssaków, których cykl komórkowy za-
trzymany jest w metafazie drugiego podziału mejotycz-
nego poziom MPF jest bardzo wysoki. Aktywność jego
maleje po aktywacji oocytu, aż do całkowitego zaniku
po zakończeniu II podziału mejotycznego. Jeżeli do
owulowanych oocytów z wysokim poziomem MPF
zostaną wprowadzone jądra interfazowe dochodzi pod
.1ego wpływem do zaniku otoczkijądrowej NEBD (nuc-
lear envelope break-down) i do przedwczesnej konclen-
sacji chromosomów PCC (premature chromosome con-
densation), W tych warunkach niezalężnie od fazy cy-
klu komórkowego dawcy dochodzi do replikacji DNA.
Konsekwencje tego procesu zależąod fazy cyklu ko-
nrórkowego przeszczepianego jądra. Tylko bowiem w
przypadku fazy GI ma się do czynienia ze skoordyno-
waną replikacjąjądra w pozostałych fazach (S lub G2)
ptzecho dzątzw. rereplikacj ę prow adzącą do zabvzeń
ploidii. lnaczej zachowują się jądra wprowaclzone do
cytopiazmy po zaniku akt}r,vności MPF. Nie dochodzi
wówczas do NEBD i PCC. Replikacja DNA w tych
warunkach jest ściśle zależna od fazy cyklu komórko-
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wego przeszczepianego jądra. Do replikacji dochodzi
borviem tylko w fazie G1, w fazie S następuje dokoń-
czenie wcześniej rozpoczętej syntezy natomiast w fa-
zie G2 nie podejmowany jest proces replikacji. Pozwala
to na zachowanie prawidłowej ilości DNA w rekon-
struowanych zarodkach (5, 2 5). Cytoplazma wyj ądrzo-
nego oocytu z zanlkającą aktywnością MPF jest więc
uniwersalnym biorcą dla egzogennych jąder komórko-
wych (3, 6). Jednakże przyjąc należy, że NEBD i PCC
są warunkiem koniecznym w procesie przeprogramo-
wywania jądra (4,8, 25, 30).

Przeprowadzone badanta wykazały jednak, że prze-
szczepiane jądra często nie przechodzą prawidłowego
i kompleksowego przeplogramowania. Wydaje się, ze
jednym ze sposobów na poprawę przebiegu tych pro-
cesów może być wykorzystywanie jako dawców jąder
komórkowych populacji komórek somatycznych w fa-
zie G 1/G0, Ten stan komorek osiągnąć możnapopTzez
tzw. głodzenie czyli drastyczne obniżenie poziomu su-
rowicy w pozywce hodowlanej (43). W komórkaclr
znajdujących się w tej fazie cyklu obserwuje się wy-
raźnę obniżenie poziomu transkrypcji, degradację więk-
szości rodzajów mRNA, zmiany w polirybosomach,
kondensacj ę chromatyny, a także obecność histonu H 1 ,

którego pojawienie się wiązane jest z róznicowaniem
komórek i zachodzącymi w tym czasie zmianami w
chromatynie (18, 28). Specyficzny stan komórek i ich
chromatyny w fazie G0 umożliwia prawidłowąreakcję
wszystkich genów wprowadzonego w tej fazie jądra
na sygnały płynące z cytoplazmy, umożliwiając w ten

Biorca jądra Dawca jąder
komórkowego komórkowych

- dojrzały in vitro - populacja komórek

Ryc. 1. Procedura klonowania somatycznego



sposób przeprogramowanie jąder komórek, które we-
sŻły na drogę róznicowania lub są już w pełni zrożnt-
cowane (11, 28).

Głodzenie jest jednym ze sposobów dających nam
możliwość uzyskania komórek w fazię G0, jednakże
nie dla wszystkich typów komórek jest on skuteczny
np. głodzenie komórek wzgorkajajonośnego drastycz-
nie obniża odsetek komórek w fazie GO/G1, tym silniej

nych w fazię GO1G1 jest sorlowanie komórek w cyto-
mętrze przepływowym.
lacji hodowanych komó
czóbnościkomórekwp i
segregację pożądanej frakcji, Po transplantacji takich
komórek obserwowano lepszy rozwój rekonstrrrowa-
nych oocytów niz w przypadku lżycia komórek popu-

naga godzin poprzedzajry
cych na długotrwŃe dzia-
łanie w cytoplazmie oocy-
tu. U czny dlaprawidłowe-

ności klonowania somatycznego. Stopień zróżnicow a-

nia komórek w warunkach hodowli in vitro za|eży od
czasu hodowli, a to wiąże się zliczbąpasaży komórek.
W dotychczasowych zonych sukce-
sem w klonowaniu so zystywano ko-
morki pochodzące z3 do 6 pasażu (43), atakże z |0 do
l5 pasażu (20).

Jednym ze sposobów, który daje potencjalne możli-
wości zwiększenia efektywności klonowania somatycz-

wielokomórkowe zarcdki wykorzystywane są następ-

nowania somatycznego.
Prace zmterzające do rozpoznatla czynników wa-

wego (niedomoga oddechowa nowo-
oga płuc, zapalenle płuc) nieprawidło-

wego funkcjonowania łozyska (obrzęk łożyska, wielo-
woózie omoczni, zatrzymante łożyska) oraz schorzeń

ląt są dłuższę niz telomery innych osobników w tym
samym wieku. W doświadczeniu wykorzystywano ko-
mórki, które już weszły w okres starości i przestały się

oże różnice między-
długości telomerów
mt ctelętami (2I),

zwŁaszczawkontekściemozliwoś.t""?Tr?ff ̂ ?",?ł::l::rząt transgenicznych. W metodzie tej, hodowane in vi-
rro komóiki poddawane są genetycznej transformacj i,



alfa- anty-tryp synę (2 8 ). Naj bar dziej korzystne byłoby
klonowani e tran s genicznych j uż zw ier ząt pro d ukuj ą-
cych w mleku ludzką antytrombinę Irr ( I), przeciwza-
krzepowe białko, ktore może mieć zastosowanie w
operacjach serca oraz rozpoczęte zostały badania nad
uzyskaniem transgenicznych krów produkujących w
mleku albuminę surowicy ludzkiej krwi. Klonowanie
somatyczne daje możliwość tworzenia genetycznie
zmodyfikowanych narządow nadajapych się na prze-
szczępy dla ludzi. Organ pochodzapy od świni prze-
szczepiony człowiekowi jest niszczony przez silną na-
dostrą reakcję immunologiczną ktora jest wywoływa-
na przęz białka znajdujące się na powierzchni komo-
rek nabłonka naczyń krwionośnych świni. Pozwala to
przypuszczać, że przęszczep narządl z transgenicznej
świni będzie tolerowany przez organizm ludzki (2,32).

Nie ulega wątpliwości, że klonowanie jako dziędzi-
na biotechnologii bardzo dynamicznie rozwijająca się
w ostatnich latach znajdzie zastosowanie praktyczne.
Szybki rozwój badań w tym zakresie powinien zaowo-
cować opracowaniem wydajnej technologii o szerokim
wachlarzu zastosowania zarówno w medycynie, farma-
cjijakiwhodowli.
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