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Summaly
The aim of the paper was to present an overal| survey of achievements in the lield of transgenesis and

somatic cloning technologies and, on this basis, to show that in vitro transfection of cultured differentiated
cells combined with nuclear transfer (NT) is currentl1, the most effective procedure producing transgenic
animals.Improvements in the technology of producing transgenic farm animals are highly desirable because
the economic advantages thus gained may benefit both biotechnology and basic research. The main barrier in
transgenic animal production lies in identifying more efficient systems of transgenic delivery and better
mechanisms to optimize the regulation of transgenic expression levels. Although pronuclear microinjection
has been used for more than two decades to produce genetically modified mice, rabbits, pigs, sheep, goats and
cattle, variable transgenic expression patterns and uncertain transmission through the germ line preclude
widespread application of this technology. On the other hand, the successful production of offspring
originating from embryos reconstructed with transfected cell nuclei has had important implications for
various biomedical, agricultural and research purposes such as cell therap\,, xenotransplantation, as well as
generating and/or mu|tiplying transgenic animal disease models and transgenic bioreactors of high genetic
merit, providing human recombinant proteins (the so-called biopharmaceuticals).
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Klonowanie i transgeneza, aw szczegolności połą-
częnlę obu tych tęchnik, są obecnie kierunkami bio-
technologii rozrodu z,łvierząt o największym potencjale
mozliwo ści aplikacyj nych. Podstawy biologi czne, ja-
kie zostały stworzone w zakresie genetyki molekular-
nej, a także embriologii eksperymentalnej w ciągu
ostatnich kilkunastu lat, umozliwiły bowiem opraco-
wanie technologii transplantacji jąder komórek soma-
ty czny ch, ktorych pr akty czne wykorzystanie będzie
w znacznym stopniu lzależnione od ich efektywności
(1,15,18,19).

Do niedawna podstawową techniką uzyskiwania
zmo dyfi kowanych ge netyc zn i e zw ier ząt była ini ekcj a
obcego genu (transgenu) do jednego z przedjądrzy
zygot (3, 1l). Jednakze zarówno uzwierząt gospodar-
skich (owce,kozy, bydło, świnie, króliki), jak i labo-
ratoryjnych (myszy) strategia ta ma szereg wad limi-
tujących jej stosowanie na szeroką skalę. Niska wy-
dajność tej techniki wyraża się niewielkim odsetkiem
zw ier ząt wykazuj ącyc h praw i dł ow ą (ni e in dukuj ąc ą
mozaicyzmu genetycznego linii komórek somatycz-
nych i płciolvych) integrację wprowadzonego konshrrk-
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tu genowego (średnio 5Yo w stosunku do całkowitej
liczby uzyskanego potomstwa oraz w granicach od
0,5oń do około 3%o w stosunku do liczby poddanych
mikro iniek cji zy got, transp lantowanych do samic b ior-
czyń), a tym bardziej potwierdzonąmolekularnie i fe-
notypowo ekspresję (transkrypcję) zintegrowanego
transgenu (z reglĘ I-2oń w stosunku do całkowitej
liczby uroclzonych osobnikow) przejawiającą się syn-
tezą i sekre cjąprzezkomorki pęcherzykowe gruczołu
mlekowego poządanych białek terapeuĘcznych w kon-
centracji opłacalnej z ekonomicznęgo punktu widze-
nia (9, l0). Ponadto, miejsce integracji obcego kon-
struktu DNA do genomu zarodka jest czysto przypad-
kowe, co z kolei rzutuje na niski poziom jego ekspresji.

W przeciwieństwie do tradycyjnej metody mikro-
iniekcji egzogennego DNA doprzedjądrzy zygot, pro-
dukcj a zw ier ząt trans geni cznych meto dą klonowani a

somatycznego, a takze somatyczne klonowanie uzys-
kanych już zwierząt transgentcznych ma wiele zalet.
Transfekcja hodowanych in vitro komórek somatycz-
nych, wykorzystywanych jako dawcow jąder komor-
kowych w procedurze klonowania, jest bowiem za-
biegiem stosunkowo prostym, szybkim t, co najważ-
niejsze, dotyczy ogromnej populacji komórek. Dodat-
kowym walorem jest mozliwość łatwego określenia
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płc i genetycznej (chrom o s omalnej ) komórek (analiza
kariotypu komórek), które będą poddane transfekcji,
co ma istotne znaczenie, gdy produkt ekspresji trans-
genu pozyskuje się zmleka, a żrodłem dawcow jąder
somatycznych w procedurze klonowania będą np. fi-
broblasty wyizolowanę z ciała płodow z jeszcze nte
wykształc on ym i anatom i czn i e somatyczny mi zaw iąz-
kami zewnętrznych narządów płciowych tzw. wyrost-
kami płciowymi (fetal genders), determinującymi płeć
fenotypową osobnika, Ponadto, stosowane obecnie
techniki transfekcji komórek, takie jak: lipofekcja, elek-
troporacja, transdukcja DNA za pośrednictwem retro-
wirusów i in. pozwalająna insercję, wTazz określony-
mi genami sprzężonymi z promotorami kierunkowy-
mi, takze genów reporterowych, np. genu kinazy fos-
foglicerolowej neomycyny (PGKneo) warunkuj ącego
opornośó na genetycynę (G418) lub genu białka inten-
sywnej zieleni fluorescencyjnej (eGFP - extended green
fluorescent protein) czy genu deaminazy blastycydy-
ny S (Bsd), pełniących rolęmarkerów pozytywnej se-
lekcji transgenicznych komórek somatycznych w ho-
dowli invitro (4,6,7,13-15, I7,20). Ten ostatni za-
bieg umozl iwia przyżyciową weryfikację efektywnoś-
ci procesu transfekcji komorek (eliminację nietrans-
formowanych genetycznie komórek) jeszcze przed
procedurą klonowania somatycznego.

W badaniach prowadzonych od 1989 r. przezkon-
c ern b io farm ac euty c zny P P L Th erap e ut i c s wykazano,
ze całkowita efektywność produkcj i transgen iczny ch
owiec wzrasta ponad dwukrotnie w wyniku zastoso-
wania techniki transplantacj i j ąder zmodyfi kowanych
genetycznie komórek s omatyc znych w porów nanil ze
standardową techniką transgenezy metodą mikroiniek-
cji egzogennych konstruktów DNA do przedjądrzy
zy got. Znakomitąte go e gzemplifi kacj ą były eksp ery-
menty Schnieke i wsp. (20), w ktorych ostatecznie
udowodniono, że w celu uzyskania jednej maciorki
owcy domowej (Ovis aries L,) z potwierdzoną mole-
kularnie ekspresją genu kodującego ludzki IX czyn-
nik krzepliwości krwi niezbędne było wyprodukowa-
nie 20,8 zwterząt sklonowanychz jąder transfekowa-
nych fibroblastów płodowych i aż 51,4 jagniąt uro-
dzonych w wyniku zastosowania konwencjonalnej
strategii iniekcji transgenów. Sprzęzenie genów rekom-
binowanych białek ludzkich z promotorami genów
kodujących białka serwatkowe mleka (np. B-laktoglo-
bulinę lub a-laktoalbuminę) jest wyjątkowo atrakcyj-
ną perspektywą klonowania somatycznego w aspek-
cie ukierunkowania aktywności genów odpowiedzial-
nychza ekspresję ludzkich białek terapeutycznych na
komórki wydzielnic ze gruczołu m l ekowego. Wymio-
na maĘch (koza, owca) i duzych (bydło) przeżuwa-
czy,atakże gruczoĘ sutkowe innych gatunków zwie-
rząt gospodarskich (przede wszystkim świni) mogąbyć
b owi em unikalnymi fabrykam i r ó żny ch trans geni cz-
nych biofarmaceutyków syntetyzowanych tam
w o gromnej i l o ś c i i w y dzielany ch w r az z p o zo stały mi
składnikami mleka na zewnątrz, co umożliwia ich

masowe (wielokrotne) przyżyciowe pozyskiwanie
(ekstrakcję). Cibelli i wsp. (4) stwierdzllirownież,że
całkowita wydajnośc procesu transgenezy u bydła mie-
rzona odsetkiem urodzonych cieląt w stosunku dolicz-
by hansformowanych genetycznie zarodków transplan-
towanych do zsynchronizowanych samic biorczyń
wzrasta wielokrotnie w wyniku wykorzystania tech-
niki klonowania somatycznęgo w porównantu z tra-
dycyjnym systemem mikroiniekcji egzogennego DNA
do przedj ąd r zy zy got. B adania wym. autorów udowod-
niĘ bowiem, że na wyprodukowanie trzech transge-
niczny chbuhaj ków klonalnych wystarczyło pTzęszczę-
pienie jedynie 28 zrekonstruowanych blastocyst. Zko-
lei uzyskanie tylko jednego transgenicznego osobnika
standardową metodą mikroiniekcji wymagało trans-
feru aż 500 zygot poddanych mikrochirurgtcznym za-
biegom transdukcji DNA. Eksperymenty Cibelliego
i wsp. (4) potwierdzlły ponadto, że efektywnośó pro-
dukcj i zm o dy fi kow anyc h genety c znie zw ier ząt m eto -
dą transplantacji jąder somatycznych może utrzymy-
wać się na wysokim poziomie równiez u osobników
płci męskiej. W tym przypadku sklonowane buhajki
transgeniczne uzyskano po rekonstrukcji oocytów z ją-
der fibroblastów płodowych, transfekowanych in vi-
tro markerowym (repofterowym) konstruktem DNA
złożonym z genu warunkuj ącego opomość na neomy-
cy nę or az genu B - galakto zy dazy, p o d kontro l ą wekto -
ra kierunkowe go zaw ier ającego wbudowany promo-
tor cytomegalowirusa świńskiego (pCMV/B-GEO).

Atrakcyjność produkcj i transformowanych gene-
tycznie samców zwterząt gospodarskich wydaje się
o wiele mniejsza w stosunku do multiplikacji transge-
nic zny ch s am i c, główni e ze w zg|ędu na niższy p o ten -
cj ał możliwości produkcyjnych ksenotransgenicznych
białek ter ap euty cznych. Mi ej scem syntezy ksenoge-
nicznych biopreparatów moze być jednak nie tylko
gttlczołmlekowy zmodyfi kowanych geneĘcznie zwie-
rząt, Kelr i wsp. (l2) oraz Zhu t wsp. (24) wykazali
bowiem, że innymi, alternatywnymi bioreaktorami
mogąbyć także: pęcherz moczowy oraz nerki (w szcze-
gólności nabłonek kanalików nerkowych na odcinku
ramienia wstępującego pętli Henlego lub przewodzi-
kow kręĘch dalszych) ,zarówno transgenicznych osob-
nikow męskich, jak i żeńskich, Uzyskali onimyszy ze
zmodyfikowanymi genetycznie komórkami nabłonka
wiel owarstwowego przej ściow e go (uro t h e l ium), vły -
kazującymi ekspresję genu hormonu wzrostu człowie-
ka (hGH) pod wpĘrvem jego skoniugowania z pro-
motorem kierunkowym genu uroplakiny II lub mysie-
go białka Tamm-Horsfalla (uromoduliny). Jeden mili-
litr objętości moczu tych myszy zawieruł do 500 ng
ludzkiej somatotropiny. Ob i ecuj ącymi bioreaktorami
transgenicznymi wydają się takze pęcherzyki nasien-
ne ( gruczoły p ęcherzykowe) s amców zw ier ząt labora-
toryjnych i gospodarskich. Dyck i wsp. (8) wykazali
bowiem, że wykorzystanie transgenu zawier ającego
cDNA ludzkiego hormonu wzrostu sprzężony zpro-
motorem mysiego genu P 12, specyficznego dla komó-
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rek gruczołów płciowych dodatko\\rych moze ukierun-
kować syntezę somatotropiny na pęcherzyki nasien-
ne, a sekrecję na osocze (plazmę) nasienia.

Pozyskiwanie ludzkich białek terapeutyc znych
z mocz:tl i płynów sekrecyjnych gruczołów płc iowych
dodatkowych transgenicznych zwieruąt mogłoby
znacznlę zredukować ko s zty pro dukcj i k s eno geni cz-
nych biopreparatów nie tylko dlatego, że białka te
można by izolować z ftzjo|ogicznych wydalin i wy-
dzi e l i n tran s formo wanych geneĘ cznie o s obników obu
płct, anie jedynie od samic, Ięcztakże z powodu moz-
liwości ich ekstrakcji już w okresie neonatalnymroz-
woju ontogenetycznego zwierzęcia, a nie dopiero od
momentu uzyskania dojrzałości płciowej i somatycz-
nej oraz przejścia pierwszej laktacji. Kolejną zaletą
tego kierunku produkcji byłaby mozliwość technicz-
nego uproszczęnla samego procesu uzyskiwania pro-
duktow ekspresji transgenów, atakżę ich izolacji i eks-
trakcji (puryfikacj i), zewzględu na brak zjawiska che-
latowania egzogennych białek w moczu, które jest
ftzjolo gtcznym pro c e s em komp leksowani a r óżny ch
mikro- i makromolekuł przez białka kazeinowę i ser-
watkowe mleka (10).

Trans geni c zne zw ier zęta z p otwi erd zony m wys oki m
poziomem ekspresji transgenu mogą być następnie
multiplikowane techniką klonowania somatyc zfięgo.
Ma to szczególne uzasadnienie w przypadku, gdy po-
zyskiwane z ty ch mvterząt biofarmaceutyki znaj duj ą
powszechne zastosowanie w terapii u ludzi cierpią-
cych na szereg nieuleczalnych chorób genetycznych.
W momencie uzyskania przez transgeniczne biopre-
paraĘ odpowiednich certyfi katów dopus zczający ch je
do aplikacji u ludzi, somatyczne klonowanie zmody-
f,rkowanych genetycznie osobników, które je syntety-
zlj ą p o zw olt, pr zy najmni ej te o re tyc zn i e, na utr zy ma-
nie homogenności takich lekow ekstrahowany ch z na-
turalnych wydzielin i wydalin kolejnych generacji sklo-
nowanych zwierząt. Technologię taką wykorzystała
z pow o dzeniem amerykańska fi rma biotechno l o gic z-
na Genzyme Transgenic Corporation, po wyproduko-
waniu transgenicznych kóz z potwierdzoną w mleku
ekspresją genu ludzkiej antytrombiny lII, standardo-
wą metodą mikroiniekcji konstruktow cDNA lvypo-
sażonych w promotor kierunkowy koziej B -kazeiny (I,
l6).

Koza (Capra hircus L,) jako gatunek o dużej bio-
róznorodności ras wykazuj ących stosunkowo wysoką
wydaj ność mleczną m oże by ó idealnym obiektem dla
transgenicznej produkcji rekombinowanych białek te-
rapeutycznych. Chociaz efektywność klonowania so-
maĘ cznego kóz mierzona odsetkiem urodzonych koz-
ląt jest wciĘ stosunkowo niska i zreguĘ nie przekra-
cza średnio I)Yo w stosunku do liczby zarodków trans-
p lantowanych do dró g ro dnych mac i o rek b tor czin or az
5%o w stosunku do liczby zrekonstruowanych oocy-
tów, to problematyk a zw iązana z tą techniką wspoma-
ganego rozrodu zwierząt wzbudza ogromne i ciąle
rosnące zainteresowanie j ako metodą alternatywną do
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standardowej techniki mikroiniekcji transgenow (1,
16). Wydajność tej ostatniej bowiem wyraża się bar-
dzo niskim stopniem prawidłowej integracji obcych
genow w genomie urodzonych maciorek założycie-
lek linii transgenicznych (średnio I,7oń w stosunku do
lic zby zy got pT zę s zc zepi anych do m at ek zastęp c zy ch)
(9, 10). Natomiast technologia transplantacji jąder
transfekowanych in vitro komórek somatycznych
zw iększa istotni e prawdopodob i eń stwo uzyskiwani a
niemozaikowego potomstwa transgenicznego, posia-
dającego wbudowany egzogenny konstrukt genowy
równiez w linii pierwotnych komórek płciowych. Ta-
kie niechimęrycznę pod względem transfotmacji ge-
nety c znej kom órek gameto g en iczny ch i s omaty c zny ch
osobniki zachowują pełną zdolność do przekazywa-
nia fenotypowo i molekularnie potwierdzonej ekspre-
sji transgenu na komórki gruczofu mlecznego kolej-
nej generacji urodzonych kożIąt Doskonałym tego
przykademmogąbyć wyniki badań Baguisiego i wsp.
(1). Detekcja wysokiego poziomu ekspresji genu ko-
dującego rekombinowaną |udzką antytrombinę III
w komórkach wymion trzęch maciorek klonalnych
uzyskanych z zarodkow zrekonstruowanych z jąder
fibroblastow transgeniczny ch płodow wyrazała się
równteż w postaci niezwykle wysokiej fenotypowej
wartości tej zmodyfikowanej genetycznie cechy w po-
branych probkach mleka. W okresie 33 dni zainicjo-
wanej już w wieku 2 miesięcy laktacji wydajnośc
mlęczna tych maciorek osiągnęła wartość około
160 mL, a koncentracja ludzkiej an§trombiny III w po-
branym mleku wyniosła aż 5,8 glL (20,5 U/mL ak-
tywno ści enzymaty cznej o czy szc zone go b ioprepara-
tu) w dniu 5. oraz 3,7 glL (14,6 UlmL aktywności)
w 9. dniu laktacji. Przy tak duzym poziomie stęzenia
rekomb inow anych b iałek ter ap elty cznych w ml eku,
wielkostadne fermy transgenicznych kóz mo gą z łat-
wością dostarczać nawet do 300 kg wyekstrahowane-
go produktu biofarmaceutycznego w skali całego roku
(5). Sprzężenie technologii klonowania somatyczne-
go z hormonalną indukcją wczesnej laktacji u niedoj-
rzały ch płciowo maciorek trans genicznych umożliwi
znacznę skrócenie czasu uzyskiwania produktu eks-
presji transgenu, nawet do 8-9 miesięcy od momentu
transfekcji linii komórkowych do momentu jego se-
krecji w mleku. Objętość pozyskiwanych w ten spo-
sob próbek mleka jest nie tylko wystarczająca do pra-
widłowego oszacowania wielkości produkcji rekom-
binowanych białek, ale nawet przy stosunkowo niskim
poziomie ekspresji transgenu, wyrażanym w mg/ml
mleka pozwala na wielokrotne przeprowadzanie kli-
ntc zny ch te s tó w aktywn o ś c i wy tw ar zanyc h b i oprep a-
ratow (1).

Innym gatunkiem zw ieruąt go sp o darskich, niezwy-
kle atrakcyjnym w aspekcie praktycznego zastosowa-
nia sprzejonej technologii transgęnezy i klonowania
somatycznego w medycynie i immunologii transplan-
tacyjnej, a także farmacj i j est świnia dom ow a (Su s s cro -

fa domesticus L.) (6, 13, 18, 19). Ostatnie doniesienia



o wykorzystaniu techniki transplantacji jąder transfe-
kowanych invitro komórek somatycznych do uzyska-
ni a trans ge ntczny ch świń (z potwierdzoną molekular-
nie oraz fenotypowo ekspresjągenu białka intensyw-
nej zieleni fluorescencyjnej) (14), jak rowntęż o wy-
produkowaniu sklonowanych prosiąt z hodowanych
invitro fibroblastów wyizolowanych ze skóry zmody-
fikowanego genetycznie knura z ksenogentcznymi
determinantami antygenowymi zablokowanymi pod
wpĘrvem ekspre sj i genu a - I,2 -fu kozylotran sfer azy (2)
mogą świadczyć o zbliżającej się fazie intensywnych
te stów nad pr zeszczepianiem trans formowanych ge-
netycznie organów świńskich do organizmów naczel-
nych i potencjalnych ludzi biorców. Niestety, próby
pr zę szczepów unac zyni onych nar ządów świński c h
kończą s ię zaw sze ich nado strym, humoralnym o drzu-
ceniem waskulamym (HAR- hyperacute rejection) (2,
13, 18). Jak się wydaje, jedynie organy świń transge-
nicznych, które posiadaĘby ekspresję genów ,,LlczŁo-
wieczających" ich komórki, stanowiłyby pożądany
materiał do przeszczepów ksenogenicznych. Głowną
przeszkodą dla powszechnego stosowania organów
świń w transplantologii medycznej jest immunologicz-
na niezgodność, przede wszystkim w zakresie gatun-
kowo specyficznych antygenów głównego układu
zgodności tkankowej (MHC - major histocompatibi-
lity complex): ludzi (HLA - human leukocyte anti-
gens) oraz świń (SLA - swine leukocyte antigens).
Jednakze deficyt organów do allotransplantacji u lu-
dzi stał się bodźcem do poszukiwania nowych, alter-
naĘwnych źr ó dęł pr zęszczepów. O d dawna p o stuluj e
się bowiem, że zmodyfikowane genetycznie świnie
mogą stanowić (przy uwzględnieniu wysokiej plen-
ności i płodności tego gatunku) wprost nieograniczo-
nę żrodŁo dawców ksenotransplantow. Ksenotransplan-
tacj a nar ządów świń ski ch j e st równ ie ż atr akcy jną op cj ą
z powodu ich kompatyb ilnej z organami ludzkimi wiel-
kości oraz fizjologii i anatomii (ż,6,13,18). Transge-
neza (z zastosowaniem ukierunkowanej mutagenezy

gene targeting) sprzężona z klonowaniem somatycz-
nym moze stanowić w najbliższej przyszłości podsta-
wę do powstania i powielania populacji świń z trans-
fonnowanymgeneĘcznie(,,zhumanizowanym")ukła-
dem immunologicznym o zablokowanej ekspresji wie-
lu epitopów oraz populacji świń stanowiącej źródŁo
dawcow ksenotransplantow o wyrażnie wydłuzonej
przeż;ywalności (nviększonej oporności na HAR) w or-
gantzmie biorców. Taka perspektywa otwiera rowniez
nowe mozliwości dla produkcji świńskich bioreakto-
rów synteĘzujących w komórkach krwi lub dostarcza-
jących w osoczu krwi ludzkie białka i hormony, w tym
różnę biofarmaceutyki ( 1 8, 2 1 ).

U innych gatunków zwterząt gospodarskich trans-
plantacja jąder komórek somatycznych moze być row-
niez efektywnym sposobem uzyskiwania i multiplika-
cji transgentcznych osobników z ukierunkowaną in-
sercją (sterowanym nokautem) lub delecją docelowych
genów. Doskonałą tego egzemplifikacją było wypro-

dukowanie przezMcCreath i wsp. (15) klonalnychjag-
niąt zjąder fibroblastów płodowych z potwierdzoną
ins ercj ą tran s g enu AAT C2 zło żone go z Iudzkieg o g enu
a-I-anĘtrypsyny (AAT) i promotora kierunkowego
genu owczej B-laktoglobuliny (zapewniającego eks-
presj ę w gruczole mlekowym) w l o cus allelu owczego
genu a1(I) prokolagenu (COLlA1). Innym przyka-
dem wykorzystania sterowanej mltagenezy drogą re-
kombinacji homologicznej genów docelowych loci
było uzyskanieptzez Denninga i wsp. (7) sklonowa-
nych płodów owczych z 1ąder fibroblastów płodowych
z ukierunkowaną delecją pojedynczych alleli genów
koduj ących : a - I,3 - galaktozylotransferazę (a - 1, 3 - GT)
or az białko prionowe (PrPC),

Dla hodowli i medycyny bar dzo atrakcyj na j est obec-
nie perspektywa uzyskania drogą ukierunkowanej
mutagenezy or az klonowa nia s oma fyc zne go zw terząt
zę znokaltow anym g enem p ato lo gi c zne g o b i ałka pri o -
nowego (PrPS") odpowiedzialnego za powstawanie
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSEs -
transmissible spongiform encephalopathies), przede
wszystkim trzęsawki (scrapie) u owiec i BSE u bydła,
Badania w tym kierunku zainicjowano umyszy oraz
udowodniono, że inaktywacja tego genu nie powodu-
je u nich żadnego szkodliwego efektu rozwojowego,
a homozyg oĘczne myszy z pohvterdzonym nokautem
allelu genu PrPS' są odporne na trzęsawkę po wpro-
wadzeniu do ich organizmu białkowych cząsteczek
infekcyjnych (prionow). Natomiast wywołanie gąb-
czaste go zwyrodni en ia mózgl dro gą indukowanej in-
fekcji prionowej w populacji myszy - kontrolnych mo-
deli badawczych etiopatologii scrapie prowadziło do
śmierci poszczegóInych osobników już po około 5-6
miesiącach od wystąpienia pierwszych objawów cho-
rob owych (22). Wyprodukowanie trans formowanych
genetycznie klonów somatycznych małych i iltżych
przeżuwaczy, odpornych na trzęsawkę i BSE w wyni-
ku sterowanego nokautl locus genu,PrPS" jest o tyle
istotne dla medycyny weterynaryjnej i biotechnologii
rozrodu zwierząt, ze encefalopatie te nie są przęno-
szone przęz zarodki, nawet jeżeli zostaĘ one prze-
szczepione do dró g rodn y chbtor czyh. u których stwier-
dzono póżniej występowanie tych chorób. Zarodki
owcze lub bydlęce ze zinaktywowanym genem pato-
logicznego białka prionowego, pozyskane od stymu-
lowanych hormonalnie klonalnych samic dawczyh -
zało ży cielek linii trans genicznych zwi erząt, wolnych
od PrPS", mogą być zatem z powodzeniem transplan-
towane do biorczyń zainfekowanych prionami, a będą-
cych jeszcze w okresie wylęgania choroby, bez obawy
o niebezpieczeństwo transmisj i białkowych cząsteczek
infekcyjnych do organtzmów kolejnych osobników
populacji hodowlanej wpisanej do ksiąg zwierząt za-
rodowych (23).

Z kolei u świń jednym z najbardziej spektakular-
nych przykładow ukierunkowanej techniką,,knock-
-out" inaktywacji genów było sklonowanie ogółem
9 prosiąt z llżyciem fibroblastow płodowych z unie-



czynnionym allelem genu a- 1 ,3 -GT, odpowiedzialne-
go z a n ado s tr e o dr zuc anie pr zeszczep ów ks eno g eni c z-
nych (6, 13).

P ersp ektywa klonowan ta zmo dy ftkowanych gene-

Ę cznie zw ter ząt go sp o darski ch i l ab oratoryj nych w c e -
lu pozyskania biopreparatów rekombinowanych bia-
łek ludzkichczy organow przydatnych w transplanto-
logii medycznej lub stworzenia podstaw komórkowej
terapii wielu cięzkich chorób genetycznych na zwie-
r zęcy ch mo de lach b adaw czy ch j e st p ersp ekty^lvą kto -
rej racjonalne wykorzystanie przysłuży się niewątpli-
wie człowiekowi (2, 6, J , 15, 16, 18-20).
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