§§ (4ll

Artykuł przeglądowy

Review

Funkcje hormonu wzrostu {GH)
w męskich prooesaoh ]ozrodczyoh
GRzEGoRz MAcHNlK, DoRoTA LECHN|AK
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząl Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząl AR, ul. Wołyńska 33,60-637 Poznań

,.

-

Machnik G., Lechniak D.
The impact of glowth hormone (GH| on male leploduction
,,,,.|.,..,,

Summary
c processes. Animal breeders and scientists are mostly
function of the growth hormone in Łuman and animal
modern research. As,,,has a
in females and males, by
The mechanisms of GH a
known. The insulin-like grorvtŁ faćtoi I (IGF-I) has shown to be the main GH mediator. GIr therapy. causes a
considerable increase in sperń, cell conceutration, their motiliĘ and IGF-I content in blood. N{oreover, tests
have demonstrated an association between IGF-I concentration in seminal plasma and the rate of morphologically normal spermatozoa as well as cell concentration. GH and IGF-I action on §perm cells has been
proven by discovering active receptors in porcine testis and in bovine spermatozoa cells.
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Hormon wzrostu (ang. growth hormone, GH) jest
białkiem produkowanym w przednim płacie przysadki mózgowej. Jako hormon anaboliczny oddziałuje na
wiele procesów (np. laktację) i tkanek organizmu m.in.
p oprzez stymulacj ę tempa podziałow komórkowych.
Pozatym GH jest odpowiedzialny za proces różnicowania pewnych typów komórek, takich jak komórki
kostne czy mięśniowe. Wydzielanie GH zmienia się
w ciągu życia zwlerzęcia. Najwyzsze jego stężenie w
organizmie obserwuje się w okresie dojrzewania płciowego, później utrzymuje się ono na niższym poziomie. U bydła stęzenie GH w plazmle krwi jest bardzo
wysokie tlżpo urodzeniu (wynosi ok. 30 nglmg), po
czymobniża się do ok. 5 nglmg u zwlerząt w wieku 1
miesiąca. Powyżej drugiego miesiąca ustala się na stosunkowo stałym poziomie 15 nglmg. Zkolęi stężenie
hotmonu wzrostu w przysadce mózgowej jest najwyzsze w okresie dojrzewania (ok. 20 p,glmg).Powyżej 4
miesiąca życiawynosi ok. 5 pglmg(28). Stężenie GH
we kr-wi zależy także od płci fiest wyższa u samców)
oraz od stanu fizjologicznego, np. u krów w okresie
laktacji waha się w granicach zera (I4).
Od wielu lat hormon wzrostu stanowi przedmiot
zainteresow ai zar ów no naukowców, j ak i hodowców
zwierząt, ze względu na jego oddziaływanie na proces
produkcji mleka u bydła oraz przy.rosty masy ciała u
zwierząt hodowlanych (40, 41). Srednia wydajność

mleczna byławyższa o ok. 8% u krów, córek buhajów
cennych pod względem genetycznym. Jednocześnie
miały onewyższe stężenie homonu wzrostu we krwi
(o 1 ,7oń), nlż zwierzęta grupy kontrolnej (5).
Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach
w ykazały, że opr o cz wsp omni anych wyzej fu nkcj i, GH
oddziafuje również na męskie i żeńskie procesy loztodcze oraz rozwój zarodka ssaków. Gen hormonu
wzrostu podlega ekspresji zarówno w bydlęcych komórkach granulozy w niedojrzałych i dojrzałych in
vitro oocytach (I2), a takżę w przedimplantacyjnych
zarodkach bydlęcych wyprodukowanych in vitro (I8).
Jednakże mechanizmy działania GH na wyżej wymienione procesy są nadal mało poznane,
Do tej pory udokumentowano wpływ hormonu
wzrostu na procesy rozrodczę zwierząt doświadczalnych, takich jak mysz i szczur, gafunków gospodarskich (bydło, owca, świnia) oraz człowieka. GH moze
dziaŁac zarówno bezpośrednio, jak też za pośrednictwem wielu innych substancji, takich jak hotmony sterydowe, atakżę gonadotropiny. Jednym z najlepiej poznanych mediatorów dztaŁanta hotmonu wzrostu jest
insulinopodobny czynnik wzrostu - I, (IGF-I) (3,25).
W okresie dojrzewania, stęzenie tego czynnlkawzrasta około trzykrotnie we krwi buhajów (30).
W żeńskich procesach rozrodczych GH oddziałuje
na wzrost pęcherzyków jajnikowych, tempo dojrze-

progesteronu (17). Wykazano, że zarówno owczy
(oGH), jakteZ zrekombinowany bydlęcy (rbGH) hormon wzrostu, wpływająhamująco na proces apoptozy
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wpĘ,w na p o zyskani e większej llczby o ocytów. Szczęgólnie obiecujące wyniki uzyskano stosując GH u pacjentek z zaburzonym wydzielaniem hormonów gonadotropowych (13).
Z doty chcza s p Iz epro w adzony ch b ad ań w y nlka, że
GH oddziałuje równiez na męskie procesy rozrodcze
u wielu gatunków ssaków orazuryb (ż,20,35,36).
Już w połowie lat osiemdziesiątych wykazano, że ilośó
GH w plazmle nas ieni a buhaj ow j e st znacznie wy ższa
(ok, 3x), niż w surowicy krwi. Wskazuje to na jego
istotną rolę w spermatogenezie (4). Hormon wzrostu
o na komórki śródmiązszołososi
pstrąga.Zkolęiu knuiowe
we i p
rów podawanlę egzogennego GH spowodowało 2,5-krotny wzrost względnej masy spennatyd i sperrnato cytów (3 6). B adania przeprow adzone pr zez MacD o naid i wsp. (24) na niedojrzaĘch płciowo buhajach
wykazały brak wpływu egzogennego GH na proces

po
kiwanego
okresie

cje rozrodcze.

tŁumaczybrakoczeennego

komórkach śródmiąższowych wskazuj e na bezpośrednie oddziaływanie GH, bez udziału IGF-I. IGF-II styomó
ast róż
erec
moze S
odzi
i
IGF-I
mórki docelowe (22).
Hormon wzrostu stymuluje rozwój i proliferację
komórek mesenchymalnych, które są prekursorami
komórek środrniąższowychoraz wpływa na sekrecję
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W warunkachinvitro, GH oraz IGF-I oddziałująna
proces steroidogenezy oraz tempo podziałów komórek podporowych i śródmiązszowych v szczlta 1myszy (35). Synteza IGF-I jest także regulowana pTzez
męskie hormony sterydowe, jak teZ przęz hormon
wzrostu (3 5 ). U lldz| pod wpŁywem podawane go GH
wzrosło stężenie IGF-I w surowicy krwi (1). Wykazano obecnośćreceptorów specyficznych dla IGF-I na
spermatocy,tach i sperma§dach człowieka (I0). Zarów no ludzka somatotropina, jak tęż oba insulinopodobne czynniki wzrostu stymulują w warunkach in vitro
syntezę DNA w spermatogoniach szczura (22). Ci sami
altorzy sugerują równiez, że brak specyficznego sygnału immunologicznego wobec receptora IGF-I na

szowe. Podobne zalężnościwykazano u człowieka
znę dla IGF-I wykryto na
rek w jądrach knura (26).
zaŁy obecnośćdużej Iiczby
receptorów dla IGF-I w rejonie akrosomu na powierzchni plemników buhaja (10). Podawante egzogenne go GH ni edoj r załym pŁciowo knurom spowo do wało zwiększenie średnicy ich kanalików nasiennych
o 56ońw stosunku do zwterząt, którym podawano fol-

waz IGF-I i II sąlokalnie produkowane w jądrach (34),

ków nasiennych karłowatych szczurów (2). Również
IGF-I i II wpĘnęły na ruch plemników (10). Ovesen i
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ruchliwości plemników. Ponadto u pacjentow ze
z zastosowastwierdzonym

zdolnośó do
niem tego hor
i morfologię
zapłodnienia i
plemników (37). W warunkach in vitro hormon wzroŚtu łososia modulował produkcję hormonów sterydowych w jądrach, podobnie u szczurów GH wpływa na
produkcję androgenów (I5, 26). Niedobór GH spowodował wzrost ltczby komórek zmienionych morfologicznie w nasieniu karłowatych szczurów. Wykazano równiez związekpomiędzy stężeniem IGF-I w plazmie nasienia a odsetkiem prawidłowo zbudowanych
plemników oraz ogólną koncentracją plemników w
nasieniu człowieka. Zabieg wazektomii (przecięcia

nasieniowodów) spowodował u ludzi zmniejszenie
koncentracji GH w plazmie nasienia orazwpłyn$na
obniżenie stężenia IGF-I. Wynika stąd, że IGF-I jest
prawdop o dobnie odp owiedz ialny za pr oc e s doj rzewania plemnikóq natomiast jego dzińanie jest kontrolowane przez hormon wzrostu (8).
Ze względuna szerokie spekhum oddziaĘwania GH
na wiele funkcji ftzjologicznych organizmu jak i na
p o dstawowe proc e sy i stotne dla pro dukcj i zw ter zęcej,
d.użę zatntere s o w ani e wlłvo łałfakt wykryc i a p o imorftzmuw sekwencji genu hormonu wzrosfu zarówno u
bydła jak i świń(9, 16,38). Genetyczne zróżnicowanie populacj t zwierząthodowlanych w locus GH może
być wykorzystane zarówno w badaniach naukowych
jak i programach selekcyjnych.
Zrodłem polimorfizmu DNA są mutacje, które nie
upo śle dzaj ą działania genu, Iecz mo gą prowadzić do
zmiany białka, jako produktu końcowego jego ekspresji. Zmienione w ten sposób białka można rozrożnic
między sobą metodami laboratoryjnymi, mają one
bowiem odmienne cechy, takie jak ładunek elektryczny czy konformacj aprzestrzenna. Podobne zmiany w
łańcuchu DNA są wykrywalne za pomocą metod lab oratoryj nych. Umożliwiaj ą to endonukle a zy, inaczej
zwane enzymami restrykcyjnymi. Rozpoznaj ą one
określone sekwencje w łańcuchu DNA (nĄczęściej4lub 6-nukleotydowe) ipo przyłączeniu się do nich tną
DNA. W przypadku, gdy zajdzte mutacja punktowa,
enzym nie rozpozna zmienionej sekwencji i łańcuch
nukleotydowy nie zostanie przectęty. Różnice w długościłańcuchów można łatwo zidentyfikowac zapomo c ą meto d e l ektro fo r ety czny ch. Zj awi sko to okre śla
się mianem ,,polimorfizmu długościfragmentów restrykcyjnych" (ang. RFLŁ restiction fragment length
polymorphism), j est obecnie szeroko wykorzystywane w badaniach genetycznych. Procedura RFLP obejmuje: a) amplifikację badanego odcinka DNA zapomocą reakcji łańcuchowej polimerazy, b) trawienie
uzyskanego materiału odpowiednio dobranym ęnzy mem restrykcyjnym, c) rozdział produktów trawienia
na żęIl agar ozowym lub poliakrylamidowym,
Naj większym zainteresowaniem wśród badaczy cieszy się mutacja w sekwencji genu GH u bydła opisana
przęz Seavey (33), określanajako polimorfizm typu
Leu/Val. W wyniku transwersji cytozyny w guaninę w
V eksonie genu GH, doszło do substytucji aminokwasów w pozycjt I27 łańc;.lcha białkowego hormonu
wzfostu, gdziemoże występować leucyna lub walina.
Choć nie wpływa to zasadniczo na funkcjonowanie
hormonu w organizmie, istnieją przypuszazenta, że
zwierzęta posiadające określony genotyp różnią się
między sobą pod względem pewnych cech. Przeprowadzone badania wskazująrówniez narożntcę w procesach rozrodczych u buhajów o tóżnym genotypie w
genie GH. Zaobserwowano np. zróżntcowanie stężenia hotmonu wzrostu i IGF-I we krwi u buhajów w
1
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siadane go genotypu
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2). I stniej ą sta-

tystycznie istotne korelacje pomiędzy określonymi

genotypami a cechami mleczności, takimi jak zawartośctłuszczu i białka w mleku (7, II,23,3I,39). U
mło de go bydła op as owe go stwi erdzon o istotną zależnośćmiędzy genotypem w lokus GH a masą ciałaoraz
zuży ci em p aszy. O s obniki h etero zy go ty c zne ( LV) wy kazywały najwyższąmasę ciała oraz spożycie paszy
(4 1 ). Wyka zano r ów nież r ó żntce w konc entracj i p lemników, ich ruchliwości, objętości ejakulatu, liczbie
nieprawidłowo zbudowanych plemników, nie byĘ one
j ednak statystycznie istotne ( 1 9).
Przedstawione powyżej omówienie wp§rvu hormonu wzrostu na męskie procesy tozrodczę obrazule
znaczny wpływ GH na regulację tych procesów. Jego
funkcje przejawiĄąsię zarówno w bezpośrednim oddziaływaniu na liczbę, ruch i morfologię plemników,
alę takżę pr zę z s z ero ki e dztałantę re gul acyj ne na c aĘ
męski układ rozrodczy, Ze względu na podstawowe
znaczęnię powyższego zagadntenia zarówno dla hodowców jak i naukowcóą problem ten jest obecnie
przedmiotem licznych badah, częgo efektem jest ciągle rosnąca liczba publikacji na ten temat.
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