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Biosynteza melanin l iei wpływ
na umaszczenie zwierząt
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cyduj ącym o uma s z -

czeniu zw terzęcia ; est rodzaj pigmentu wytwarzane-
go przezjego organizm.
mentu odpowiedzialneg
ssaków. Są to: melaniny,
Barwnikami o najwięks zymznaczeniu dla koloru okry-

e ciemnymi,
i). Biosynte-
ci, którejed-

nocześnie oddziałuj ą n a w ażnę funkcj e zyciowe orga-
nizmu (efekt plejotropowy). W wyniku mutacji zm7ę-
niających funkcje genów kodujących umaszczenia
zwlerzą| zaburzentu ulegają często procesy hemato-
p o ęzy, melano gen ezy oT az gameto gen ezy (42) . Stwier-
dzono także mniejszą odpornośc zwtęrząt ze zmuto-
wanymi genami na promieniowanie gamma.

Biosynteza me!anin

, spełniająca wiele waz-
(przysto s ow aw cze zab ar
ed promieniowaniem ul-

trafioletowym, kontrola cieplna ustroju, regulacja bio-
syntezy witaminy D.), * latach osiemdziesiątych sta-

ła się przedmiotem'doświadczeń biochemicznych i
genetycznych. PowstaŁy także prace dające wstępne

wiadomości o zależności między pigmentem a cecha-
mi produkcyjnymi oraz podatnościąna niektóre scho-

ne z pigmentacją (23,37).
Melaniny syntetyzowane są z aminokwasu L-tyro-

zyny w szere gu re akcj i katali zowa ny ch pr zez tyr ozy,
nazę - pol ifenolową oksy dazę zawierającąmiedź. Pro-
dukcja melanin przebiega w
specjalizowanym typie kom
skórze, mieszkach włosowy
siatkowki oka, piórach, łuskach oraz niektórych struk-
turach wewnętrznych. Wszystkie melano cyty, zarow-
no te, które występują w naskórku, jak równtęż te

występujące we włosach wywodzą się z neuroekto-
dermy i znalazły się tam migrując w czasie życia em-



brionalnego(27).MelanocyĘsągwtaździsĘmikomór-
kami z wlpustkami, które synte§zuj ą i gromadzą me -
l aninę w w ewnątrzkomórkowy ch ziamach oto c z onych
błoną- melanosomach. W naskórku melanosomy prze-
kazywane są do sąsiednich keratynocytów warstwy
ko lczystej . Zr óżnic owanie uma sz czeń zw tęrząt wyni -
ka zliczby, kształtu, wielkości i dystrybucji granulek
melaniny.

MelanocyĘ ssaków mogą vłytwarzać dwa rodzaje
melanin : eume laninę, która j e st źr o dłem umaszczenia
czamego i brązowego, oraz jaśniejszą zawterającą
siarkę feomelaninę warunkuj ącąrrmaszc zęnia częrw o-
nę i żohe ( 1 0). Ziarenka eumelaniny (eumelanosomy)
mają elipsoidalny ksztńt i są większe od okrągĘch
granulek feomelaniny (feomelanosomów) (40).

Bioslmteza melanin (ryc. 1) była tematem wielu ba-
dań. Kluczowym enzymem na szlaku przemian bio-
chemiczny ch L -Ęr ozyny j e st Ęr ozy naza, która ko do -
wana jest przez locus C - Albino (17).

Tyrozynazaj est trój funkcj onalnym enzymem, któ-
ry kataliruje hydroksyl a cj ę L -tyro zyny do 3, 4 - dwuhy-
droksyfenyloalaniny (DOPA), następnie oksydację
DOPA do DOPA-chinonu i utlenienie 5,6-dwuhydrok-
syindolu (DHD do indo1o-5,6-chinonu (18). Proces
eumelano g enezy re gulowany j e st p onadt o kataltĘ cz-
nie przez białka TRP1 (tyrosinase-related protein 1) i
TRP2 (tyrosinase-related protein 2) (4, 12), Białko
TRP1 kodowane przęz locus B - Brown, funkcjonuje
j ako oksydaza kwasu 5, 6- dwuhydroksyindolo -2 -kar -
boksylowego (DHICA), podczas gdy proteina TRP2

j est tautomerazą DOPA- chromu. P rzypuszcza się rów-
nież, że białka kodowane przez loci Silver i Pink-eyed
dilution aktywnie uczestntcząw re gulacj i melano ge -

nezy (29).
AkĘwno ść i ekspre sj a Ęr ozynazy w pro c e s ach bio-

syntezy eumelaniny i feomelaniny nie jest jednakowa.
Stwierdzono, ze aktywno ś ć tyrozyn azy j est wy ższa w
procesie eumelanogęnezy ntżw czasie trwania feome-
lanogenezy (5). Również zamiana syntezy eumelani-
ny na syntezę feomelaniny regulowana jest enzyma-
Ęcznie, głównie przęz tyrozynazę (10). Potencjalna
rola innych białek regulacyjnych w procesie feomela-
nogenezy pozostaj e niej asna, Stwierdzono j edynie brak
aktywno ś ci tautomęr azy D OPA- chromu, j ak również
brak ekspresj i TRP 1 -mRNA u feomelanogenicznych
myszy (36).

Pojawianie się zwierząt albinotycznych jest renlJ-
tatem recysywnej mutacji w locus C (Albino), powo-
dującej zahamowanie syntezy tyrozynazy, a §m sa-
mym przerwani e szlaku metabo liczne go prowa dząc e -

go do biosyntezy melanin (9).
Generalnie, biosynteza pigmentu u ssaków regulo-

wana j est przęzwiele hormonów i neuroprzekaźników
oddziałuj ących na transbłonowe receptory umiej sco-
wione na powierzchni komórek. Melatonina, alfa-MSH
(alpha-melanocyte-stimulating hormone), MCHA (me-
lanin-concentrating hormone) i katecholaminy są naj -
ważniejszymizwiązkamiwspółdziałającymizkomór-
kami produkującymi pigment. Główny szlak sygnało-
wy wiodący do syntezy melanin I rozproszęnia pig-
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mentu wiedzie ptzez stymulacje cyklazy adenylano-
wej, wzrost poziomu oAMP (cyclic adenosisne mo-
nophosphate) i aktywację PKAs (cAMP-dependent
protein kinases), Melanogeneza modulowana jest rów-
nieżprzez czynnlkiwzrostu, takie jak bFGF (basic fi-
broblast growth factor), HGF (hepatocyte growth fac-
tor) i MGF (mast cell growth factor) (26),

Genetyczna determinacja
koloru okrywy włosowej arietząt

Zwterzętami o najlepiej poznanych zasadach dzie-
dziczenta ko l o ru Llmaszc zenia, ze w zględu n a i ch c z ę -

ste wykorzystywanie w badaniach laboratoryjnych, są
myszy) klóliki, psy i koty (20,32). Dobrze poznanę
j est równie ż dziedziczenie umasz czeńby dła ( 1 6), koni,
owiec (25,33) i świń (14). Wieloletnie badania po-
zwolrlły na wysunięcie teorii o homologii pomiędzy
loci warunkuj ących umaszczenia zwierząt r ożny ch
gatunków (I, 25), zgodnie zktórąkolor umas zczenia
determinuje siedem głównych loci o zrożnicowanej
ltczbię alleli. Sąto:

- locus A (Agouti), warunkujący dystrybucj ęziare-
nek eumelaniny i feomelaniny,

- locus B (Brown), kontrolujący wielkość ikształt
granulek pigmentu,

- locus C (Albino), odpowiedzialny zaIiczbę l ln-
tensywność barwy melano somów,

- locus D (Diluting), wpływający na rozprzestrze-
nienie i gęstość występowania ziaręnęk pigmentu,

- locus E (Extension), decydujący o ilości eumela-
niny,

- locus W (White Spotting), kontrolujący migrację
melanoblastów,

- locus S1 (Steel), wpĘrvający na wzrost irożnico-
wanie się melanocytów.

Jak dotychczas (zawyjątkiem genów z locus C), nie
udało się wyjaśnió do końca, w jaki sposób geny wpĘ-
wająna produkcję i dystrybucję melaniny. Najwyraź-
niej mechanizm kontroliłączy zarówno efekty oddzia-
Ływania pojedynczych genów, interakcje wewnątrz jak
i pomiędzy loci oraz plejotropię (25). Oprócz gęnow,
także hormony, warunki świetlne, a nawet temperatu-
ra mogą wpływac na kolor umaszczęnia zwterzęcia
(31).

!ntetakcje pomiędzy locus A (Agouti)
i locus E (Extension)

B io synteza pigmentów żółto -rudego (feomelaniny)
i brązowo-czarnego (eumelaniny) regulowana jest
przęz locus A i locus E (34). Extension koduje recep-
tor hormonu stymuluj ąc e go melano cyty - MC 1 R (me-
lanocyte stimulating hormone receptor), podczas gdy
Agouti koduje bogatąw cysteinę, zbudowanąze I3I
aminokwasów proteinę sygnałową ASP (agouti signal
protein), która syntetyzowana jest wewnątrz mieszka
włosowego (11, 28). ASP oddziałuje na mieszkowe
melano cyty j ako inhibitor pobudzan ej przez alfa-M S H
(alpha-melanocyte stimulating hormone) biosyntezy

eumelaniny. Doświadczęnta wykazały, że ASP jest
inhibitorem o wysokim powinowactwie, oddziałują-
cym na NC1R i blokującym stymulowanąprzez alfa-
M S H cykl a zę adenylanową b ę dąc ą e fektorem induku-
jącym syntezę eumelaniny (21).

Dużę zrożnicowanie maszczeh zwierząt, waruŃo-
wanych przez locus A, powodowane jest licznymi
mutacjami zmientającymi funkcjonowanie MC lR.
Funkcj onalne warianty re c eptora hormonu stymuluj ą-
cego melanocyty, pierwotnie odkryte i scharakteryzo-
wane u myszy, występująrownteż, zmtentając rodzaj
syntetyzowanego pigmentu, u wielu innych gatunków
zwierząt. Przeprowa dzone sekwencj onowanie MC 1 R
z komórektrzody chlewnej,wykazało jego bardzo d.uże
podobieństwo z homologicznymi sekwencj ami wielu
innych s saków. Naj większe podobieństwo sekwencj i,
wzdłuż peptydu zbudowanego z 252 aminokwasów,
wykazano dla receptora lisa (86%), następnie konia i
krorlry (83%), człowieka (80%) i myszy (75%) (I4).

Mutacje dominujące w receptorze MC1R powodu-
jączany kolor okrywy włosowej, podczas gdy efek-
tem recesywnych mutacji jest żółty bądź rudy kolor
umaszczenia. B adania przeprowa dzonę z udziałęm
ludzkiego receptora hormonu stymuluj ącego melano-
cyty, wykazały istnienie co najmniej 20jego allelicz-
nych form, przy czym niektóre z nich związane sąz
występowaniem rudego koloru włosów i jasnej cery
jak równiez podatnością na choroby nowotworowe
skóry (38, 39).

lntelakcje pomiędzy locus S1 (Steel)
i locus W (White Spotting)

Produkty ekspresji zarówno locus Ę jak i locus S 1

są niezbędne dla rozwoju melanocytów, komór ęk za-
rodkowych, komórek macierzystych krwi i mastocy-
tówl |Mastocy§ (komórki tuczne) -komórki kręgow-
c ów wyp ełni one ziarni sto ś c i ami zaw ier aj ącymi me dia-
tory reakcji zapalnych (histaminę, heparynę i prosta-
glandyny] (8). Zostały one sklonowane i potwierdzo-
no,że pełniąone bardzoważne funkcje na szlaku mię-
dzykomórkowej komunikacji pomiędzy różnymi po-
pulacjami komórek (2). Locus W koduje receptor ki-
nazy tyrozynowej nazryany,,Kit", który jest blisko
związat' z rodziną receptorów czynników wzrostu
(41). Locus S1 koduje czynnik wzrostu mastocytów
Mgf (mast cell growth factor), który jest ligandem [Li-
gandy -zwtązkichemiczne lub jony wiązane swoiście
przęz określone białka] receptora Kit (2). Czynnik
wzrostu mastocytów jest biologicznte aktywną wią-
żącą się z błoną komórkową proteiną oddziałującą
zarówno przez błonę jak i na powierzchnię komórki.

Podczas gdy ,,Kit" występuje na powierzchni ko-
mórek, na które oddziałuje locus Ę Mgf produkowa-
ny jest przez komórki zrębowe wspomagające wzrost
i różnicowanie się komórek, na które oddziałuje (13).
Interakcje pomiędzy receptorem Kit i ligandem Mgf
lważane są za niezbędne dla ki'erowania migracją
melanocytów w czasie embriogenęzy oraz ich żyr;vot-



ności. Receptor kinazy tyrozynowej występuje na po-
wierzchni melanocytów, a czynnik wzrostu mastocy-
tów występuje w duĘch ilościach w komórkach me-
zodermalnych.

Wszystkie allele powstałe w wyniku mutacj i, zar ów -
no w locus S1 jak i w locus W wykazująniepełnądo-
minację i powodująpośrednie fenotypy u heterozygo-
ty c zny ch mys zy (3 2) . U zw ier ząt ho mo zy go t y czny ch,
najbardziej niepożądane allele z locus S1 powodują
śmiertelność w czasie rozwoju embrionalnego, a alle-
le o łagodniejszym dziaŁaniuwpływająw sposób cha-
rakterysĘczny na pigmentację, płodność jak również
powodują anemię. Smiertelność zarodków powodo-
wana letalnymi allelami z locus SI związana jest z
kompletną delecją sekwencji kodującej Mgf (7), co
sugeruje, że czynntkwzrosfu mastocytów jest niezbęd-
ny dla przeżywalności embrionów. Stwierdzono rów-
nież, że określony poziom progowy czynnika wzrosfu
mastocytów warunkuje zainicjowanie wzrosfu i roz-
woju pęcherzykow Graafa (2). Niektóre allele z locus
S 1 p owoduj ązamier ani e zaro dków pr zed imp lantacj ą
podczas gdy inne w poźnym okresie ciĘy (6). Choro-
ba biaĘch jałowic u krów rasy błękitnej belgrlskiej,
mani fe sfuj ąc a s ię wieloma wadami rozwoj owy mi żeń-
skiego układu rozrodczego (brak lub niedorozwoj po.
.hrry, rogów i trzonu macicy), związana jest wyraźnie
zmutacjąw locus S 1. Wady te, będące wynikiem nie-
prawidłowego rozwoju przewodu Mtillera, w 90%o
przypadków stwięrdzono u krów o białym umaszcze-
niu (43). Układ alleli w locus S1 (homozygoĘczny
bądź heterozygotyczny) wydaje się mieć decydujący
wpływ na funkcj onowanie ko dowanych pr zez ni e pro -
tein i ich oddziaływanie na pigmentację i żywotność
zwterząt.

C zę ś ciowa aktywno ś ć M gf, wyka zyw ana pr zez nte -
które allele z locus 51 (delecja nie usunęła całej se-
kwencj i ko duj ąc ej czynnlk wzro sfu masto cytów), ni e
pozwala na śmiertelność w czasie rozwoju prenatal-
nego. Jednak allele te powodują charakterystyczne
de fekty p i gment acj i u homo zy goty c zny ch zw ier ząt.

Mutacje w locus W występują często (30). Homo-
zygoty sązazwczaj czarnookie, o białym umaszcze-
niu, bezpłodnę oraz wykazująoznakt ciężkiej anemii,
często powodującej śmierć in utero lub po porodzie.
Heterozygoty posiadająbiałe plamki na okrywie wło-
sowej i często znacznie rozjaśnioną pigmentację; są
płodne, ale często występuje u nich anemia (3). U świń
białe umaszczenie determinowane jest dwoma muta-
cjami w locus W Pierwsza polegająca na duplikacji
zwtązanej z częściowo dominującym genotypem, a
druga polegająca na subsĘtucji guaniny na adeninę w
pierwszym nukleotydzie intronu 17 i prowadząca do
pominięcia eksonu I1 (22).

Najnowsze badania wykazaĘ, że czynntk wzrostu
mastocytów nie tylko wspomaga żywotność ipodzia-
ły melanocytów ale także wpływa na ich różnicowa-
nie się. Mgf i inne pozakomórkowe substancje sygna-
łowe aktywuj ączynnlktranskrypcyjny MITF oddzia-

łujący na linię komórek pigmentowych. MITF posia-
da zdolność róznicowania fibroblastów w komórki
melanocyto-podobne (35), stąd Mgf może promować
róznicowanie się linii melanocytów w skórze przęz
czynnik transkrypcyjny MITF. Według Nakagawy i
Takeichi (24), MITF mo że by c lznawany j ako,w cze-
sny" marker melanocytów.

Szybki rozwoj genetyki molekularnej oraz zmapo-
wanie wielu genów determinujących bezpośrednio lub
w sposób pośredni umaszczenia zwierząt i zwtązane z
nimi jednostki chorobowe, otwiera nie tylko nowe
mo żliwo ś c i p o znaw cze, ale p o zw ala na oprac owanie
nowych metod diagnozowania chorób związanych z
zablrzeniam i p i gmentacj i.
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CALDOW G. L., GILDOW J. R., SCHOCK A.:
Wyniki badań klinicznych, sekcyjnych i epidemio-
logicznych w trzech wybuchach zapalenia mózgu i
rdŻenia owiec na tle infekcji pierwotniaczej. (Cli-
nical, pathological and epidemiological findings in
three autbreaks of ovine protozoan myeloencepha-
lopaties). Vet. Rec. 146,]-I0,1999 (1)

Zapd,enie mózgu i rdzenia u owiec wywofuje Sarcocystis tenella.\N trzech

stadach owiec wystąpiĘ zachorowania wśród objawów porażenia kończyn przed-

nich, utraty kondycji, zalegania Badanie hematologiczne leżących zwlerząt

wykazało neutrofilię przy braku przesunięcia obrazu krwinek białych w lewo i

wzrost akĘwności kinazy kreatyniny. W dwóch stadach poziom witaminy E w

plazmie był obniżony (0,92 pmol/l, zaś ak6,wność peroksydazy glutationu ery-

trocytów wynosiła ll jm/ml przy wartości prawidłowej > 42 jt,l:l}t,nl Mięśnie

chorych owiec zawlerały duże ilości sarkocyst. U chorych zwierząt występowa-

ło nieropne zapalenie rdzenia kręgowego i mózgu. W mózgu i w rdzeniu wystę-

powały meronty Sarcocyslis lenella 
G.

BROOKS G.: Porównanie dwóch metod domacicz-
nego leczenia zapalenia śluzówki macicy u krów.
(Comparison of two intrauterine treatments for
bovine endometritis). Vet. Rec. 146, 25,1999 (I)

Efektywnośó policresulenu w porównaniu do chlorowodorku oksytetracy-

kliny w leczeniu zapalenia błony śluzowej macicy oceniono u krów z ostrym,

umiarkowanym i łagodnym stanem zapalnym endometrium. Policresulen 47o w

ilości 1 50 ml względnie tetracyklinę w dawce 1 500 mg podawano bezpośrednio

do jamy macicy Efekty leczenia oceniano po 14 dniach. Ogółem 69 krów leczo-

no policresulenemoraz72 krowy leczono tetracykliną Wyniki pozytywne uzy-

skano u 32 (46%) krów leczonych policresulenem oraz l 46 (63%) krów leczo-

nych tetracykliną Najlepsze efekty notowano w łagodnego stopnia zapaleniu

błony śluzowej macicy 
G.

HARCOURT-BROWN N. H., DAwSoN M. T.,
JUDD A. T.: Zatracie psa dichlormetanem: opi§
przypadku. (Dichlormethane poisoning in a dog: a

Óase report). Vet. Rec, 146, 48-49,1999 (2)

U boksera w wieku 2 lat o masie 25 kg po zjedzeniu pewnej ilości farby

wystąpiła nadpobudliwość przechodząca w konwulsje. Konwulsje nie ustąpiĘ

po zastosowaniu diazepamu w dawce 4 mg w iniekcji dożylnej. Psu dwukrotnie

przepłukano żołądek w narkozie Popłuczyna nie zawierała obcych substancji,

Konwulsje utrzym}nvały się po doźylnym podaniu płynu Hańmana i domięśnio-

wym benzylopenicyliny prokainowej i dihydrostreptomyc},n,v Zastosowanie nar-

kozy z pentabarbitalu so<1owego przerwało konwulsje i przyczynlło się do po-

wrotu do zdrowia. Przyczynązatrucia był dichlorometan wchodzący w skład

farby i metanol z tym, że dichlorometan stanowił 90% produktu. Na1niższa śmier-

telna dawka dichlorometanu lvynosi dla psa 3 g/kg masy ciała. 
G.

DA\rySoN S., JONES D., MCCRACKEN C. M.,
GASKELL R. M., HART C. A., GASKEL C. J.:
Infekcja Bordatella bronchiseptica u kota po kon-
takcie z zakażonymi p s ami. (B o r d at e lla b r o n c hi s ep -
tica infection in cats following contact with infec-
ted dogs). Vet. Rec, 146,46-48,1999 (2)

Udokumentowan o możliwość zakażęrlia stę 2 kotów B o rdat e l l a b ro n c h i s ep -

/ić.ł od psów u których występował kasz e|. Izolaty B bronchiseptica pochodzą-

ce od psów, i kotów miały identyczne profile w puJsacyjnej elektroforezie że|o-

wej (PFGE) Badano kolonie zarazka pochodzące z jamy nosowo-gardzielowej,

oksydazo-pozytywne, które zi<lenĘfikowano j ako B bronchiseptica w teście API

20NE. DNA otrzymano metodą Goering i wsp., stosując endonukleazę zba1,

Zastosowanie amoksycyliny potencjonowanej klawulanianem oraz chlorowo-

dorku chlorheksydyny spowodowało ustąpienie po 24 godz gorączki podczas

gdy kaszel utrzym;,wał się przez okres 2 Ęgodni, 
G.


