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Streszczenie: Izolowane z jajnika profazowe oocyty charakteryzują się u większości ssaków 
występowaniem dwóch różnych typów konfiguracji chromatyny. Konfiguracja typu SN cechu-
je oocyty o wyższych kompetencjach rozwojowych i mejotycznych w przeciwieństwie do kon-
figuracji typu NSN, która charakteryzuje oocyty niezdolne po zapłodnieniu do pełnego rozwoju. 
Różnice między oocytami obydwu typów przejawiają się zarówno w globalnym poziomie tran-
skrypcji i statusie epigenetycznym chromatyny, jak i w zmianach w ekspresji genów niezbędnych 
w rozwoju zarodkowym. Obejmują one także ilość zdeponowanych transkryptów, białek, kwasów 
tłuszczowych czy też występowanie charakterystycznych struktur jak CPLs, MTOC, SCMC w cy-
toplazmie. Szerokie spektrum modyfikacji zachodzących podczas przejścia z konfiguracji NSN do 
SN stanowi o dużym potencjale konfiguracji chromatyny jako markera jakości oocytów dla potrzeb 
procedur wspomaganego rozrodu, stwarzając jednocześnie potrzebę poszukiwania nieinwazyjnych 
metod jej oszacowania. 

Słowa kluczowe: konfiguracja chromatyny, transkrypcja, potencjał rozwojowy, oocyt 

Summary: The chromatin in the prophase oocytes may exist in two different configuration types. 
The NSN type characterizes the oocytes unable to support full development, while the oocytes with 
the SN type are able for full development. The differences in meiotic and developmental compe-
tence between SN and NSN oocytes are determined by factors located both in the cytoplasm and 
nucleus. They comprise the global level of transcription, the epigenetic status of the chromatin as 
well as the pattern of expression of particular genes required for embryonic development. The dif-
ferent characteristics include also the amount of deposited transcripts, proteins, fatty acids, or the 
occurrence of characteristic structures like CPLs, MTOC, SCMC in the cytoplasm. The broad spec-
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trum of modification staking place during the transition from NSN to SN configuration highlights 
the high potential of chromatin configuration as a marker of the oocyte quality. It also creates a need 
for seeking a non-invasive methods of estimating the chromatin configuration.

Key words: chromatin configuration, gene transcription, developmental competence, oocyte

WSTĘP

Oocyty wewnątrz jajnika zatrzymane są w stadium diplotenu profazy pierw-
szego podziału mejotycznego. Charakterystyczna dla tego etapu jest faza wzrostu 
oocytów oraz rekonstrukcja jądra komórkowego, zwanego pęcherzykiem zarod-
kowym, do której dochodzi w oocytach kończących wzrost. Po stymulacji hor-
monalnej znajdujące się w pęcherzykach antralnych, w pełni wyrośnięte oocyty  
(ang. fully grown oocytes), wznawiają mejozę. Prowadzi to do wyrzucenia pierw-
szego ciałka kierunkowego, po czym następuje płynne przejście do drugiego cyklu 
mejotycznego, który zatrzymuje się w stadium metafazy II [32]. Oocyty ulegają 
teraz owulacji i czekają na zapłodnienie, by po wniknięciu plemnika zakończyć po-
dział mejotyczny i wyrzucić drugie ciałko kierunkowe. Profaza jest więc etapem 
przygotowawczym, w którym następuje najintensywniejszy wzrost oocytu, pocią-
gający za sobą gromadzenie dużych ilości mRNA i białek niezbędnych dla progresji 
mejozy i wczesnego rozwoju zarodkowego. W związku z tym wraz ze wzrostem 
oocytu rosną także jego zdolności mejotyczne i rozwojowe [11].

W badaniach nad dojrzewaniem a także rozwojem oocytów, jak również w tech-
nikach wspomaganego rozrodu, kluczowe staje się poszukiwanie odpowiednich mar-
kerów, obrazujących stan morfologiczny oocytu, stopień jego dojrzałości a także oce-
nę możliwości jego rozwoju. Jest to istotne dla celów badawczych nad rozrodem oraz 
podczas wyboru najlepszej komórki, z której po zapłodnieniu rozwinie się w pełni 
zdrowy organizm. Niniejszy artykuł podejmuje problem zasadności wykorzystania 
różnic w konfiguracji chromatyny oocytów izolowanych z pęcherzyków antralnych 
w kontekście przewidywania zmian molekularnych i ich kompetencji rozwojowych.

KONFIGURACJA CHROMATYNY W OOCYTACH 
PROFAZOWYCH A ICH POTENCJAŁ ROZWOJOWY

Pod względem konformacji chromatyny oocyty pęcherzyków jajnikowych 
mogą być sklasyfikowane jako oocyty SN (ang. Surrounded Nucleolus), w których 
chromatyna zorganizowana jest głównie wokół jąderka bądź te ż- jako oocyty NSN 
(ang. Non-Surrounded Nucleolus), gdzie chromatyna tworzy bardziej rozproszo-
ny wzór [4]. Co istotne, wykazano, że tylko oocyty typu SN zdolne są do pełne-
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go rozwoju po zapłodnieniu, podczas gdy zapłodnione wszystkie oocyty u myszy 
młodszych niż 15 dni, a więc oocyty, które nie ukończyły fazy wzrostu, wykazują 
konfigurację chromatyny typu NSN, jednak tylko część z nich podlega przebudowie 
chromatyny i osiąga konfigurację SN [11]. Chromatyna typu SN obserwowana jest 
głównie we w pełni wyrośniętych oocytach dojrzałych płciowo myszy, a jej udział 
wzrasta od około 60% oocytów SN u młodych samic, do 90% oocytów SN u samic 
starszych niż 56 tygodni. Niektóre eksperymenty sugerują, że oocyty NSN reprezen-
tują niedojrzałą formę, która nie jest jeszcze gotowa, by zostać owulowana i wymaga 
osiągniecia stadium SN przed owulacją [32]. Pomimo, że oba rodzaje oocytów uzy-
skiwane są z pęcherzyków jajnikowych in vitro, obserwacje wskazują, że oocyty SN 
reprezentują bardziej zaawansowaną formę przedowulacyjnych komórek jajowych, 
co uwidacznia się ich większymi rozmiarami i bardziej wyraźną charakterystyką fazy 
M [38, 36]. Obserwacje te potwierdza fakt, iż po zapłodnieniu jedynie oocyty typu SN 
zdolne są do pełnego rozwoju, podczas gdy rozwój oocytów typu NSN ulega zatrzy-
maniu zwykle już w stadium dwukomórkowym [38]. Konfiguracja chromatyny może 
więc być istotnym markerem jakości oocytów profazowych. 

Należy jednak nadmienić, że pomimo iż oocyty typu SN reprezentują bardziej 
zaawansowaną formę oocytów antralnych, przypuszcza się, że konfiguracja SN 
charakterystyczna jest także dla pęcherzyków ulegających atrezji. Ponadto propor-
cja poszczególnych typów oocytów jest zależna od wieku, przykładowo u myszy 
powyżej 6 miesięcy drastycznie wzrasta frakcja oocytów SN: z około 50% (wartość 
dla 3-miesiecznych myszy) do 88%. Jednocześnie obserwuje się spadek płodności. 
Poza tym istnieją doniesienia, że oocyty pochodzące z pęcherzyków atretycznych 
posiadają wyższe kompetencje rozwojowe niż te, które pochodzą z pęcherzyków 
nieulegających atrezji [32].

RÓŻNICE W ORGANIZACJI CHROMATYNY W OOCYTACH NSN I SN

W oocytach NSN jeszcze ciągle zachodzi transkrypcja, natomiast w oocytach 
typu SN i na etapie przejściowym NSN/SN, następuje niemal całkowite wycisze-
nie transkrypcji zależnej od polimerazy RNA I i RNA II. Różnice dotyczą również 
struktury chromatyny. Chromatyna otaczająca jąderko w mysich oocytach SN jest 
bogata w pary nukleotydów A-T pochodzące z satelitarnego DNA i zawiera w so-
bie większość centromerów. W oocytach NSN tylko centromery niosące obszary 
jąderkotwórcze związane są z jąderkiem. Co więcej, jąderka oocytów NSN są bar-
dziej zwakuolizowane i mniej upakowane niż jąderka oocytów SN [4].Powyższe 
różnice morfologiczne są niezwykle istotne ze względu na fakt, iż są one skorelo-
wane ze zmianami w poziomie transkrypcji [21]. Chromatyna okołocentromerowa 
i centromerowa koncentruje się w pewnych obszarach pęcherzyka zarodkowego 
w postaci tzw. chromocentrów. W oocytach NSN jest ich około 8, jednakże waz 
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ze zmianą konfiguracji chromatyny z typu NSN do typu SN liczba chromocen-
trów spada o połowę. W oocytach typu SN cześć z tych regionów centromerach 
i pericentromerowych wchodzi w skład pierścienia otaczającego jąderko przy jed-
noczesnej, częściowej dekondensacji tych obszarów. Należy zaznaczyć, iż chro-
matyna pericentromerowa odpowiada nie tylko za segregację chromosomów, ale 
także za wyciszanie transkrypcji [5]. Wykazano również, że w jądrze komórkowym 
chromatyna tworzy morfologiczne i funkcjonalne przedziały regulowane przez ak-
tywność rybonukleoprotein i deoksyrybonukleoprotein, które kontrolują ekspresję 
genów i organizację jądra komórkowego. Także chromosomy jąder interfazowych 
zajmują określone pozycje, które się nie nakładają. Należy zauważyć, że zmiany 
w architekturze jądra komórkowego skorelowane są z ekspresją genów na różnych 
etapach podziałów komórkowych. W szczególności, przestrzenna lokalizacja chro-
mosomów jest kluczowa dla koordynacji i regulacji konfiguracji chromatyny a tak-
że podstawowych procesów komórkowych, takich jak replikacja DNA i ekspresja 
genów [37]. Przykładowo, liczba centrów jąderkotwórczych (NOR), struktur za-
angażowanych w aktywną syntezę RNA, jest najwyższa na obszarze jąderek. Na 
dalszym etapie rozwoju, wraz z gromadzeniem się rybosomalnych transkryptów we 
wnętrzu matrix jądrowej, NOR zaczynają przemieszczać się w kierunku peryferiów 
jąderek, by zupełnie zaniknąć w oocytach o konfiguracji SN [37].

RÓŻNICE W ORGANIZACJI CYTOPLAZMY W OOCYTACH NSN I SN

Kolejną cechą morfologiczną różniącą oocyty SN i NSN jest organizacja mikro-
tubul. Za organizację mikrotubul w oocycie odpowiadają centrosomy oraz centra 
organizacji mikrotubul (ang. Microtubule Organising Centres, MTOC), które służą 
jako miejsca ich powstawania i kondensacji. Oocyty NSN charakteryzuje wystę-
powanie sieci mikrotubul z peryferycznie umieszczonym, pojedynczym centroso-
mem. Wraz z przejściem z konfiguracji NSN do konfiguracji SN centrosom przesu-
wa się do centrum ooplazmy, a sieć mikrotubul zanika. Jednocześnie zaczynają się 
tworzyć MTOC (w liczbie dwóch do czterech), które lokalizują się na peryferiach 
pęcherzyka zarodkowego. Prawdopodobnie jedną z funkcji polimeryzujących się 
w tych centrach mikrotubul jest przemieszczenie mitochondriów w okolice pęche-
rzyka zarodkowego, gdzie ich obecność jest niezbędna dla rozpadu pęcherzyka za-
rodkowego i zajścia podziału mejotycznego [6].

Inna różnica cytoplazmatyczna dotyczy zasobów lipidowych. Przykładowo 
oocyty typu SN charakteryzują się ponad dwukrotnym spadkiem zawartości kropel 
lipidowych [25]. Wykazują także niższą koncentrację długołańcuchowych nasyco-
nych kwasów tłuszczowych [1]. Uznaje się, że jest to spowodowane zwiększoną 
ekspresją genu Mater. Z kolei niedobór białka MATER obniża poziom 23 rodzajów 
transkryptów DNA w oocytach. Brak białka MATER nie wpływa na oogenezę ani 
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na zapłodnienie, mimo to powoduje całkowitą bezpłodność samic w wyniku nie-
zdolności zarodków do rozwoju poza stadium dwukomórkowe [17]. Wiadomo, że 
MATER tworzy rdzeniową podjednostkę subkortykalnych kompleksów matczynych 
SCMC, które zawierają białka niezbędne do podtrzymywania rozwoju zarodka poza 
stadium dwukomórkowe. Kompleksy te składają się z pięciu białek: MATER, FILIA, 
FLOPED, PADI6 i TLE6. Wykazano, że oocyty NSN charakteryzują się bardzo małą 
liczbą SCMC, a także innych struktur zwanych cytoplazmatycznymi drabinkami 
CPLs (ang. Cytoplasmic Lattices). Formowanie się CPLs także zależy od obecno-
ści MATER oraz innego białka, będącego komponentem SCMC i wykazującego 
niską ekspresję w oocytach NSN, FILA [25]. Uznaje się, że CPLs stanowią swoisty 
rezerwuar rybosomów i są także miejscem gromadzenia matczynych transkryptów 
mRNA, które stanowią źródło niezbędnych białek, utrzymujących rozwój zarodka 
do czasu uaktywnienia się genów zygotycznych [14]. Tak więc obecność SCMC 
i CPLs jest wyznacznikiem dojrzałości ooplazmy, która odróżnia oocyty SN i NSN. 
Obie z wymienionych struktur mogą więc same w sobie stanowić markery jakości 
oocytów antralnych. Jakkolwiek przyczyny różnic w kompetencjach mejotycznych 
i rozwojowych oocytów SN i NSN nie zostały wciąż w pełni poznane, doświadcze-
nia sugerują jednak, że chociaż dojrzewanie jądrowe jak i cytoplazmatyczne jest 
skorelowane czasowo ze zmianą konfiguracji chromatyny, to jednak mogą to być 
dwa procesy częściowo niezależne. Na podstawie techniki transferu jąder komór-
kowych pomiędzy oocytami SN i NSN wykazano, że konfiguracja chromatyny SN 
w cytoplazmie komórki pochodzącej z oocytów NSN nie jest w stanie podtrzymać 
rozwoju zarodka. Ponadto oocyty zrekonstruowane z jąder NSN i ooplazmy oocy-
tów SN wykazują wyższe kompetencje mejotyczne, ale niższe rozwojowe, a do-
datkowo cytoplazma oocytu SN nie jest wstanie zmienić konfiguracji umieszczo-
nego w niej jądra oocytu NSN [11]. Powyższe doświadczenia wyraźnie wskazują, 
że kompetencje rozwojowe oocytów typu SN nie zależą jedynie od konformacji 
chromatyny, ale także od określonego molekularnego statusu cytoplazmy występu-
jącego w takich oocytach. 

DOJRZEWANIE EPIGENETYCZNE I ZMIANY  
W KONFIGURACJI CHROMATYNY

Podczas migracji PGCs i kolonizacji grzebieni płciowych, czyli pomiędzy 8.5 
i 13,5 dniem życia płodowego, ma miejsce szerokie epigenetyczne przeprogra-
mowanie chromatyny. Następuje między innymi reaktywacja inaktywowanego 
chromosomu X i globalne zmiany w modyfikacjach histonów, takie jak utrata me-
tylacji w pozycjach H3K9me2, H4/H2AR3me2, acetylacji H3K9ac, czy wzrost 
metylacji H3K27me3 [35]. Analiza acetylacji histonów (H3K9/K18 i H4K5/K12) 
i metylacji histonu (H3K4me2/3 i H3K9me2/3) podczas końcowego etapu fazy 
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wzrostu oocytów wykazała, że przeprogramowanie epigenetyczne zachodzi także 
w tej fazie oogenezy. Może mieć to związek z innym statusem transkrypcyjnym 
oocytów NSN i SN. Istnieje wiele przykładów literaturowych, łączących wyż-
szą organizację chromatyny jądra komórkowego z aktywnością transkrypcyjną. 
W komórkach somatycznych znane są modyfikacje histonów zarówno zwiększa-
jące aktywność transkrypcyjną chromatyny (takie jak H4K5ac czy H3K4me3), 
jak i charakterystyczne dla chromatyny transkrypcyjnie nieaktywnej (jak H3K9me3 
i H4K20me3) [30]. W heterochromatynie oocytów o konfiguracji NSN, podobnie jak 
w aktywnych transkrypcyjnie komórkach somatycznych, rzeczywiście obserwuje się 
wysoki poziom H3K9me3 i H4K20me3, jednakże przy braku H3K4me3 i H4K5ac. 
Sugeruje to, że oocyty SN mają swój wspólny, charakterystyczny tylko dla nich, 
wzorzec modyfikacji histonów. Pomimo różnic w statusie epigenetycznym histo-
nów pomiędzy oocytami SN i NSN sugeruje się, że modyfikacje histonów są jed-
nak niezależne od samej konfiguracji chromatyny [2]. Ponadto poziom acetylacji 
histonów w mysich oocytach SN jest podobny albo wyższy niż w oocytach NSN 
[15, 12, 27]. Dodatkowo w badaniach z wykorzystaniem trichostatyny A (TSA), 
która hamuje działanie histonowej deacetylazy (HDAC), pomimo uzyskania de-
kondensacji chromatyny do stanu przypominającego konformację typu NSN, nie 
przywrócono aktywności transkrypcyjnej w oocytach SN [15]. Niektórzy badacze 
sugerują, że deacetylacja chromatyny może nie mieć związku z poziomem tran-
skrypcji w oocytach [32]. Niemniej jednak procesy te mogą być ze sobą zwią-
zane. Wiadomo, że blokowanie polimerazy RNA II przy pomocy α-amanityny 
powoduje przejście konfiguracji z typu SN do NSN w oocytach antralnych (dane 
niepublikowane). Niewykluczone, że samo zablokowanie transkrypcji pociąga za 
sobą zmiany epigenetyczne charakterystyczne dla konfiguracji chromatyny typu 
SN, natomiast proces odwrotny polegający na przywróceniu epigenetycznego 
statusu charakterystycznego dla oocytów NSN nie przywraca pierwotnego po-
ziomu transkrypcji w tych oocytach mimo rozluźnienia chromatyny i dostępności 
czynników transkrypcyjnych. Może to być związane z uprzednim spadkiem ilości 
aktywnej formy polimerazy RNA II w procesie zmiany konfiguracji a także jej 
delokalizacją w obrębie jądra komórkowego [8]. Tak więc pomimo rozluźnienia 
chromatyny poprzez traktowanie oocytów SN trichostatyną A, komórka nie posia-
dałaby odpowiedniej ilości aktywnych enzymów, niezbędnych do przywrócenia 
poprzedniego poziomu transkrypcji. Ogólnie można stwierdzić, że porównując 
obydwa typy konfiguracji chromatyny, poziom metylacji wysepek CpG DNA 
a także acetylacji, fosforylacji i metylacji histonów jest relatywnie przesunięty na 
korzyść oocytów SN [12]. Mimo niejasnych związków między konfiguracją chro-
matyny a poziomem transkrypcji oraz zmianami epigenetycznymi należy mieć na 
uwadze to, że zmiany te zachodzą jednocześnie podczas przejścia oocytów z kon-
figuracji typu NSN do typu SN. Konfiguracja chromatyny jest więc niezwykle 
przydatnym markerem obrazującym jej status epigenetyczny.
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REGULACJA KONFIGURACJI CHROMATYNY I POZIOMU 
TRANSKRYPCJI W OOCYTACH PROFAZOWYCH

Trwają badania nad różnicami w gromadzonych transkryptach mRNA w oocy-
tach SN i NSN, które odpowiadają za przeprogramowanie matczynego DNA i ak-
tywację genów zarodka tzw. genów zygotycznych. Dla przykładu prawidłowa eks-
presja genów Zar1, Npm2, Stella (Dppa3), Smarca4 (Brg1) i Oct4 jest niezbędna 
dla pełnego rozwoju zarodka, a brak pełnej ekspresji któregokolwiek z tych genów 
skutkuje zablokowaniem rozwoju zarodka na etapie uruchomienia genów zygo-
tycznych (u myszy stadium dwóch blastomerów). Uważa się, że nieprawidłowa 
ekspresja tych genów skutkuje niskim odsetkiem rozwijających się blastocyst pod-
czas zapłodnienia in vitro [36].Wiadomo, że białko Npm2 funkcjonuje jako białko 
chaperonowe histonów, regulujące przyłączenie się właściwych czynników mody-
fikujących histony. Brak tego białka skutkuje deacetylacją histonu H3, fragmenta-
cją jąderek oraz brakiem kondensacji chromatyny, co wiąże się z niezdolnością do 
charakterystycznego dla oocytów SN grupowania chromatyny wokół jąderek [28]. 
Kolejny z wymienionych czynników – białko Stella (znany jako PGC7/DPPA3) 
jest niezbędny dla utrzymania matczynego wzorca imprintingu genomowego. Ba-
dania dowodzą, że poziom tego białka jest niemal dwukrotnie wyższy w oocytach 
SN w porównaniu z oocytami NSN, a jego niedobór obniża prawidłową proporcję 
oocytów SN i NSN na korzyść tych drugich z jednoczesnymzaburzeniem prawidło-
wego wyciszenia transkrypcji i kondensacji chromatyny [19]. Dotychczas wykaza-
no, że białko to wpływa na poziom transkrypcji w oocytach. Jednak nie odgrywa 
ono kluczowej roli, gdyż część oocytów o konfiguracji SN, pomimo braku białka 
Stella posiada wyciszoną transkrypcję [19].

Przypuszczalnie nadrzędnym czynnikiem transkrypcyjnym, regulującym wiele 
genów odpowiedzialnych za zmiany podczas przejścia z konfiguracji NSN do SN 
jest białko NOBOX. Jest to czynnik transkrypcyjny, charakterystyczny tylko dla 
oocytów, które są w stanie osiągnąć konfigurację chromatyny typu SN. W oocytach 
typu NSN ekspresja genu Nobox jest niemal niewykrywalna. Wiadome jest, że biał-
ko to łączy się bezpośrednio z promotorem genu Oct4, wzmacniając jego ekspresję. 
Tak więc jest niemal pewne, że gen Nobox jest nadrzędnym czynnikiem, regulują-
cym poziom Oct4 w oocytach [25]. Z wymienionych powyżej czynników ważną 
rolę w regulacji transkrypcji i struktury chromatyny wydaje się odgrywać właśnie 
białko Oct4 [38]. W początkowym etapie folikulogenezy ekspresja Oct4 jest niska 
i zaczyna rosnąć w trakcie rozpoczęcia przez oocyt fazy wzrostu. Ekspresja Oct4 
osiąga największy poziom w oocytach typu SN [24],w których utrzymywana jest 
na wysokim poziomie, aż do osiągnięcia metafazy drugiego podziału mejotycz-
nego, podczas gdy w oocytach NSN ekspresja Oct4 utrzymywana jest na niskim 
poziomie [39]. W embrionalnych komórkach macierzystych Oct4 zaangażowany 
jest w organizację chromatyny. Gen ten znajduje się na 12 chromosomie w pobliżu 
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locus Nanog, oflankowanego genami Stella i Foxj2, które podlegają wspólnej regu-
lacji w komórkach. Wszystkie z wymienionych genów są istotne z punktu widzenia 
utrzymania stanu pluripotencji i rozwoju przyszłego zarodka [16]. W oocytach, po-
dobnie jak w komórkach macierzystych, obniżenie ekspresji Oct4 koreluje ze spad-
kiem ekspresji Stella i wzrostem ekspresji Foxj2 [40]. Wiadomo, że zarówno obni-
żenie ekspresji Stella i zwiększenie ekspresji Foxj2 skutkuje zatrzymaniem rozwoju 
zarodków w stadium dwukomórkowym [22]. Tak więc gen Oct4 wydaje się być 
kluczowym czynnikiem różnicującym kompetencje rozwojowe oocytów SN i NSN. 
Pomimo że funkcja białka Foxj2 nie jest do końca poznana, wiadomo, że białko 
Stella chroni przed demetylacją matczynego genomu i niektórych genów ojcow-
skich podczas wczesnych stadiów rozwojowych [26].Geny w pobliżu locus Nanog 
regulowane przez Oct4 zaangażowane są także w niepożądane z punktu widzenia 
technik wspomaganego rozrodu szlaki, prowadzące do dysfunkcji mitochondriów 
i apoptozy [39]. Oct4 wydaje się być jednak dobrym, molekularnym markerem 
jakości oocytów, warunkującym ich zdolnościrozwojowe. Oprócz Oct4 NOBOX 
reguluje także ekspresję innych genów, niezbędnych do rozwoju pęcherzyka, ko-
munikacji oocytu z komórkami ziarnistymi, regulacji poziomu transkrypcji a także 
czynników warunkujących właściwe zmiany epigenetyczne w strukturze chroma-
tyny. Wiadomo, że brak NOBOX skutkuje spadkiem ekspresji takich genów jak: 
H1oo, Gdf9, Bmp15, Dnmt1o, Zar1, Fgf8, Rfp14 [3].

Innym, kluczowym czynnikiem, który może być zaangażowany w procesy za-
chodzące podczas przejścia z konfiguracji NSN do SN jest białko PCBP1. Knoc-
kdown Pcbp1z wykorzystaniem techniki mikroiniekcji siRNA skutkuje obniżeniem 
proporcji oocytów SN. Przyczynia się także do wzrostu aktywności transkrypcyj-
nej oocytów SN oraz wzrostu transkrypcji w samych oocytach NSN. Nie wpływa 
to jednak na ekspresję samej polimerazy RNA II, natomiast wpływa na poziom 
ufosforylowania tej polimerazy w pozycji seryny 2, co jest charakterystyczne dla 
aktywnej formy tego enzymu [34]. PCBP1 uczestniczy w wielu procesach jak: re-
gulacja transkrypcji, translacji oraz stabilności mRNA. Wiadomo, że białko PCBP1 
może regulować transkrypcję poprzez interakcje z białkiem STAT3. Ponadto białko 
PCBP1 reguluje ekspresję około 4000 transkryptów, wliczając inne geny kontrolu-
jące poziom transkrypcji, na przykład: TBP, Taf1a, Taf1d, Gtf2f1/2 i Gtf2e2. Geny 
te łączą się z promotorem polimerazy RNA II, mają również wpływ na aktywatory 
transkrypcji jak: Sp1 i Smarca1[34]. W badaniach eksperymentalnych silnie zaznacza 
się właśnie rola wymienionych białek z rodziny TBP (ang. TATA-binding protein), 
kompleksowo regulujących proces wyciszania transkrypcji w różnych typach ko-
mórek [33, 7]. TBP i jego homolog TBP2 regulują poziom transkrypcji w oocytach. 
Ponadto ilość TBP rośnie na skutek translacji zaraz przed aktywacją ZGA, co su-
geruje, że białko TBP zaangażowane jest w aktywację genów zygotycznych [31]. 
Białka z rodziny TBP mogą bezpośrednio wpływać na przemodelowanie chromaty-
ny poprzez przyłączanie i transkrypcję czynników remodelujących chromatynę [9]. 



KONFIGURACJA CHROMATYNY W OOCYTACH 645

Wpływają też na poziom transkrypcji poprzez bezpośrednią interakcję z polimerazą 
RNA II, ponadto wpływają na zdolności rozwojowe dzięki aktywacji genów zarod-
ka w stadium dwóch komórek i stanowiąc specyficzną pamięć komórkową o wzor-
cu aktywnych genów, utrzymywaną w trakcie mejozy i przekazywaną do komórek 
potomnych zarodka. Interesująca jest natomiast zbieżność w regulacji niektórych 
białek docelowych poprzez NOBOX i PCBP1 takich jak H1foo, specyficzny dla 
oocytu wariant histonu H1. Nie wiadomo czy są to szlaki niezależne, czy też szlaki 
oddziaływania NOBOX i PCBP1 krzyżują się. Dalsze badania nad tymi białkami 
mogłyby umożliwić nakreślenie nadrzędnego mechanizmu regulacji konfiguracji 
chromatyny wraz ze zmianami, które ten proces za sobą pociąga.

Innymi kandydatami o możliwej funkcji regulacji transkrypcji w oocytach SN 
są białka HP1βi HP1α. Białko HP1β jest obecne jeszcze przed rozpoczęciem fazy 
wzrostu, podczas gdy białko HP1α pojawia się dopiero w oocytach rosnących. 
W rosnących oocytach typu NSN zarówno HP1β jak i HP1α znajdują się w re-
gionach heterochromatyny głównie w tzw. chromocentrach, na które składa się 
chromatyna centromerowa i okołocentromerowa. Wiadomo, że HP1α gromadzi 
się w regionach heterochromatynowych, bogatych w H3K9me2/3 stabilizując 
i wyciszając ją transkrypcyjnie. HP1α dysocjuje z chromatyny oocytów kończą-
cych wzrost podczas przejścia konfiguracji NSN do SN, podczas gdy HP1β dy-
socjuje dopiero w późniejszej fazie mejozy [23]. W tym samym czasie następuje 
rozluźnienie heterochromatyny okołocentromerowej, z której cześć zaczyna two-
rzyć charakterystyczny dla oocytów SN pierścień, ciągnąc za sobą chromosomy 
w rejon jąderka. Ponadto uważa się, że chromatyna pericentromerowa odpowiada 
za właściwą organizację chromatyny w jądrze komórkowym [5]. Sugeruje to, że 
białko HP1α może odgrywać ważną rolę w kontroli aktywności chromatyny pe-
ricentromerowej, a jego oddysocjowanie z chromocentrów może być warunkiem 
koniecznym do zmiany konfiguracji oocytów z typu NSN do typu SN.

Prawdopodobnie na konfigurację chromatyny mają także wpływ oddziały-
wania pomiędzy oocytem a komórkami somatycznymi. Do dwukierunkowego 
oddziaływania oocytu i komórek ziarnistych można zaliczyć oddziaływanie pa-
rakrynowe, w które zaangażowane są specyficzne dla oocytu czynniki wzrostu 
z rodziny (TGFβ), takie jak dziewiąty czynnik wzrostu i różnicowania (GDF9), 
odpowiedzialne za powstawanie cytoplazmatycznych wypustek komórek ziarni-
stych TZPs (ang. Transzonal Projections), wchodzących w bezpośredni kontakt 
z oolemmą poprzez połączenia szczelinowe GJ (ang. Gap Junctions) i połączenia 
adhezyjne. Z kolei oocyt wpływa na komórki somatyczne poprzez wydzielanie 
białka morfogenetycznego kości (BMP15), które wpływa na metabolizm energe-
tyczny i produkcję cholesterolu w komórkach granulozy [18].

Dane doświadczalne sugerują, że komórki ziarniste kontrolują konfigurację chro-
matyny w oocycie. Uważa się, że odbywa się to dzięki sygnalizacji przez cykliczny 
adenozyno-monofosforan (cAMP) wprowadzany do oocytu. Prowadzi to do stopnio-
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wej kondensacji chromatyny i spadku poziomu transkrypcji w oocytach, z jednocze-
snym przejściem konfiguracji chromatyny oocytów do stadium SN. W tym czasie 
komórka podlega odpowiednim zmianom morfologicznym i molekularnym, by po 
osiągnieciu odpowiednio niskiego poziomu cAMP wznowić podział mejotyczny [20]. 

PODSUMOWANIE

Coraz częściej w zabiegach wspomaganego rozrodu rozwijane są techniki umoż-
liwiające wzrost i dojrzewanie oocytów poza organizmem matki. W takim wypadku 
ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie komórek o potencjalnie wysokiej jakości 
i kompetencjach rozwojowych. Obecnie w odniesieniu do oocytów profazowych sto-
suje się często markery morfologiczne takie jak: położenie pęcherzyka zarodkowego, 
wielkość przestrzeni okołożółtkowej, wielkość granuli w ooplazmie, kształt oocytu 
bądź ciałek kierunkowych. Są to metody nieinwazyjne, jednak niedające jednoznacz-
nych wyników [29]. Ostatnio próbuje się rozwijać metody molekularne jak np. anali-
za transkryptomu ciałek kierunkowych już po wznowieniu mejozy [13]. Są to jednak 
metody, których zastosowanie w przypadku ludzi może budzić obawy z uwagi na ich 
inwazyjność. Konfiguracja chromatyny jest obecnie najwydajniejszym i najprostszym 
markerem potencjału rozwojowego obejmującym najszersze spektrum zmian w oocy-
cie. Ocena konfiguracji chromatyny oocytów umożliwiająca wybór frakcji oocytów 
o wyższych zdolnościach rozwojowych jest jednak obarczona dużymi ogranicze-
niami. Do obrazowania struktury chromatyny konieczne jest używanie barwników 
wiążących się z chromatyną takich jak Hoechst 33342, które w połączeniu z naświe-
tlaniem UV generują olbrzymie ilości wolnych rodników, wywołujących poważne 
uszkodzenia w obserwowanych komórkach [10]. Abstrahując od praktycznego zasto-
sowania w technikach wspomaganego rozrodu, konfiguracja chromatyny jest bardzo 
dogodnym modelem badawczym, dającym możliwość obserwowania zmian morfolo-
gicznych i molekularnych dwóch subpopulacji komórek różniących się diametralnie 
zdolnościami do podtrzymania rozwoju zarodka. Najbardziej niezwykłym aspektem, 
różniącym oocyty typu SN i NSN są w tym świetle zmiany w poziomie transkrypcji, 
występujące rzadko na taką skalę w organizmie w przypadku analizy komórek o tym 
samym typie i na podobnym etapie rozwojowym. Często uważa się, że dojrzewanie 
epigenetyczne oocytu, wyciszenie transkrypcji i zmiana konfiguracji są procesami 
ściśle związanymi ze sobą. Doświadczenia sugerują jednak, że chociaż zablokowanie 
transkrypcji może być procesem inicjującym zachodzące zmiany, to jednak jest moż-
liwe uzyskanie warunków, w których procesy te zachodzą niezależnie od siebie. Każe 
to przypuszczać, że konfiguracja chromatyny może być koincydencją bądź skutkiem 
ubocznym procesów przebiegających w lepszych jakościowo oocytach. Nie podważa 
to jednak stosowania jej jako markera jakości oocytów antralnych. Dalsze badania 
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nad tym modelem w przypadku różnych organizmów mogą dać możliwość rozwikła-
nia wciąż niejasnych mechanizmów kontroli ekspresji genów zarówno w komórkach 
germinalnych, jak i w różnych typach komórek somatycznych.
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