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Summary

Pig stress sensitivity is related to the mutation of the ryanodine receptor gene (RyRl). This receptor is
responsible for the regulation of calcium concentration and oscillation in |iving cells. Calcium is known to play
a key role in animal reproduction processe§. Calcium distribution affects several factors regulating ce|l division
(e.g. calmodulin). In oocytes and embryos this process is controlled by two receptor types - RYR and IP3R. On
the basis of the distribution of the two receptors in the ooplasm and their possible interactions, a mechahism
of calcium release was propo§ed (CICR - calcium induced calcium release). Published evidence indicates
a relationship between the RyRl gene polymorphism and some reproduction traits in sows (e.g. number of
piglets per litter). Those findings, however, are controversial. Moreover, functions of the ryanodine receptor in
reproduction proce§ses are still not clear and need further investigation. Considering the two-step mechanism
of calcium release in oocytes and embryos it is valid to carry out a complex analysis of both receptors.
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Zjawisko wrazliwości na stres u świń (PSS - Porcine
Stress Syndrome) wiĘe się z polimorfizmem genu re-
ceptora rianodiny (RyRl) (6). Mutacja tamożę wpływać
na znaczne obnizenie jakości mięsa i jego przydatności
w przetwórstwie. Mięso takie nosi nazwę PSE (pale -
blade, soft - miękkie, exudative - wodniste) wynikającą
z jego specyficznych właściwości organoleptycznych
(34).

Podczas gdy związek locus RyR1 z jakością mięsa
u świń jest powszechni e znarly, jego znaczenie w rozro-
dzię zwieruąt pozostaje nadal do wyjaśnienia. Podstawo-
wą funkcją receptora rianodiny jest regulacja poziomu
wapnia w komórce, a wiadomo, że pier-wiastek ten od-
grywa kluczową rolę w procesie dojrzewania oocytów,
kapacytacji plemników i zapłodnienia u ssaków (3,12,
31). Dotychczas stwierdzono obecność receptora riano-
diny na plemnikach myszy (32) i oocytachńżnych ga-
tunków ssakóq w tym takze świni (26). Opisano także
związek między wrazliwością na inhalację halotanem
a niektórymi cechami rozrodu świń, jak: czas trwania rui
(5 ), całkowita liczba opro szeń lochy, liczba pro s iąt w mio-
cie, masa prosiąt ptzy lrodzeniu (13). Skoro gen RyRl
zostń uznany za locus kandydujące do miana markera
genetycznego cech produkcyjnych u świni (l8), nie moz-
na wykluczyć jego wykorzystania jako potencjalnego
markera cech rozrod czy ch.

Budowa leoeptola ilanodiny ijego funkcje
Nazwa receptora pochodzi od zdolności wiązania aI-

kaloidu roślinnego - rianodiny. Receptor rianodiny jest
białkiem transmembranowym pełniącym istotne funkcj e

w kanale wapniowym zlokalizowartym w błonie retiku-
lum sarkoplazmaty cznego ( SR) lub endopla zmaty czne -

go (ER). Reguluje on przepływ jonow wapnia (Ca'*)
w czasie skurczu i rozkurczu komórek mięśniowych. Wy-
różnia się 3 izoformy tego białka: występujące w mięś-
niach szkieletowych (kodowane przęz gęnRyRl), w mięś-
niach serca (kodowane przez gen RyR2) oTaz w mózgtl
(kodowane przez genRyR3) (24). Stwierdzono duząho-
mologię (97%) w budowie białka receptora rianodiny
człowieka i świni (9).

Sttuktura 9enu receptola tianodiny świni domowej

Gen ryr1 zostń zlokalizowany u świni w chromoso-
mie 6, w ramieniu długim qII-qIż (4). Opisano 7I egzo-
nów tego genu, obejmujących obszar od I pz do 1,0 614 pz,
które kodująokoło 69,60/o (3538) całkowitej liczby ami-
nokwasów białka (34). Ze względu na dlżąhomologię
w budowie zarówno białka receptora rianodiny (97%),
jak i genu RyRl (91%) między człowiekiem a świnią
sugeruje się, ze podobnie jak u człowieka gen ten moze
się składac zę 106 egzonów (ż7).

Polimofiizm genu leceptota tianodiny świni domowej

Intensywne poszŃiwanie genetyczn ego podłoża wr aż-
liwości świń na stres dały efekt w postaci identyfikacji
18 mutacji punktowych w locus RyRl (6). Jednakze tyl-
ko jedna z ntch okazała się mutacją funkcjonalnązwią-
zanąz potlboj owymi wadami wieprzowiny. Pcldłozem tej
mutacj i była tranzycja cytozyny na tyminę w egzonie 1 7
w pozycji 1843 cDNA (C1843T). Mutacja ta powoduje
zmianęaminokwasu argininy na cysteinę w pozycji 615



łańcucha po lip eptydowe go ('Ą6 1 5 C). P oniew aż ar gintna
znajduje się w aktywnej N-końcowej części domeny ka-
nału wapniowego, pojawienie się w tym miejscu cyste-
iny powo duj e zmianę masy fragmentu rec eptora z 8 6 kD a
na 99 kDa (23). Następstwem tej substytucji jest otwar-
cie kanału wapniowego przy braku możliwości jego zam-
knięcia i niekontrolowany wypływ jonów wapnia do cy-
tozolu. Napływ jonów Ca do cytozolu nie wymaga
energii podczas gdy ich powrót do retikulum wymaga
nakładów energeĘcznych w postaci ATP. W przypadku
niedomknięcia się kanału, gdy cały zapas ATP ulegnie
wy czerpaniu, następuj e wykorzystanie zapasów gliko ge-
nu poprzęz reakcję beztlenowej glikogenolizy (proces
egzotermiczny). Następstwem tych procesów jest groma-
dzenlę kwasu mlekowe go w mięśniach, w zr o st przewod-
ności elektrycznej, spadek pH i wzrost temperatury, skąd
pochodzi nazwa omawianego zjawiska - gorączka złoś-
liwa (MH - malignant hyperthermia) (10, 16).

Osobniki homozygoty czne pod względem mutacj i (TT)
były najbardziej podatne na stres, natomiast osobniki
homozygotyczne CC okazały się najmniej wrazliwe.
Negatyrvne efekty mutacji w genie RyR1 mozna obser-
wować taWe za zycia osobnika. Mięśnie świń o genoty-
p i e TT wykazy w ały ntżs ze pH or az w y ższąpr zewo dno ś ć
elektryczną a po uboju cechy tewzmagały się (17). Inte-
resujapy jest także fakt, żę homozygoty TT nie zawsze
wykazująwrażliwośc na stres, co moze świadczyó o po-
ligenicznym charakterze tego zjawiska (1a).

Częstość występowania mutacji C1843T ma związek
z Tasą, a nawet regionem pochodzenia zwierząt. Szcze-
gólnie wysoką frekwencję allelu T (nawet 100%) opisa-
no u świń rasy pietrain w populacji holenderskiej (6).

Funkcje receptola ilanodiny w dojnewaniu
i zapłodnieniu oocytów

Dotychczasowe badani a wykazĄ obecność tego re-
ceptora w oocytach myszy (1, 11), bydła (36), świni (22)
oraz człowieka (29). Jak wiadomo, wapń pełni podsta-
wową rolę w regulacji dojrzewania mejotycznego oocy-
tów. Uzycie inhibitora wapniozaleznej AIP-azy wywo-
łujące wzrost stęzenia jonow Ca przyspieszało dojrze-
wanie oocytów świni, podczas gdy zablokowanie kanału
wapniowego hamowało ten proces na etapie pierwszego
podziału mejotyczne go (25). Zaobserwowano wzrost
wahań stęzenia jonów wapnia I-ż godziny po wyrzuce-
niu I ciałka kierunkowego (11). Wapń stymuluje także
reakcję korowa, inicjuje blok polispermii oraz formowa-
nie przedjądrzy (2ż). Potwierdzono wpływ izoformy 2
receptora rianodiny na funkcje ziaręn korowych oocy-
tów bydlęcych (36). Aliorzy ci stwierdzili rownież, że
iniekcja rianodiny w takim samym stopniu wpływa na
proces formowania sięprzedjądrzy i podziały bruzdko-
wania, jak podanie inozytolu 1,4,5-trifosforanu (IP3) ak-
tywującego receptor dla inozytolu 1,4,5-trifosforanu
(IP3R), co wskazuje na podobne funkcje obu recepto-
rów w omawianych procesach.

Aktywacja dojrzewającychinvitro oocytow świni i ich
pożnlejszy rozw oj partenogenety czny mogą wystąpić po
stymulacji receptora rianodiny (np. kofeiną lub rianodi-
nfl (ż6). W badaniach tych, po zablokowaniu receptora
IP3 heparyna, a następnie iniekcji inozytolu 1,4,5-trifos-

foranu nię dochodzlło do aktywacji, Qo oznaczało sku-
teczne zablokowanie omawianego receptora. Następnie
po dodaniu agonistów dla receptora rianodiny (rianodi-
ny lub ko fe iny) aktyw acj a zacho dziła, p omimo wcze śni ej -
szego zablokowania receptora IP3. Jezeli jednak w ko-
lejnym eksperymencie najpierw zablokowano receptor
rianodiny (np. prokainą), wówczas nawet po stymulacji
receptora IP3 nie dochodziło do akty,wacji oocytu. Wy-
niki te stanowiły przesłankę do zaproponowania hipote-
zy, że zataz po pojawieniu się czynnika aktywującego
oocyt przepłyrv jonow wapnia reguluje receptor IP3 (26).
Uwolnienie pierwszych jonów Ca2* powoduje aktywa-
cję receptora rianodiny i przejęcie przez niego kontroli
nad gospodarką wapniową. Mechanizm ten określono
jako indukowane wapniem uwalnianie wapnia (CICR -
calcium induced calcium release) (ryc. 1).

Badania na oocytach ludzkich potwierdziły te obser-
wacje iwykazały, ze receptory IP3 oraz RYR działająza
pośrednictwem różnych białek wia3ących wapń, co rzu-
ca nowe światło na gospodarkę wapniową podczas doj-
rzewania i zapłodnienia oocytów (2). Białko kalretikuli-
na współprauĄe z receptorem IP3, natomiast kalsekwe-
stryna z RYR. Pierwsze z ntch występuje w warstwie
korowej, a drugie w cytoplazmie oocytów. Obszary wy-
stępowania obu białek wĄzą się z opisanym wcześniej
mechanizmem uwalniania wapiria. Najpierw uwalniane
jest ono z obwodowej części cytoplazmy za pośrednic-
twem receptora IP3R, receptory te (izoforma 2- IP3 R-2)
znajdująsię bowiem w warstwie korowej i podkorowej,

o Receptory
IP3R

o Receptory
RYR

IP3 1--Fosfatydylo-4,5-
bisfosforan
(PIP2)

lP3 inicjuje uwalnianie wapnia
poprzez receptory IP3R

;.r; Jony Ca2+
uwalniane
przez IP3R

Jony Ca2* uwalni Lne przez receptory dla
IP3 indukują dalsze uwalnianie jonów
wapnia przez receptory rianodiny

t Jony Ca2*
uwalniane
przez RYR

Ryc. 1. Schemat obrazujący hipotezę dwustopniowego me-
chanizmu uwalniania wapnia w oocytach i zarodkach ssaków
(CICR- calcium induced calcium release, wg Petr i wsp. 2002)



rzadko w centralnym obszatzę cytop|azmy, a następnie
zmagazynow zlokalizowanych w całej cytoplazmie po-
pr zez r ec eptor RYR. J ę dnakże w stadium m etafazy pierw -
szej (MI) i drugiej (MII) mejozy zaobserwowano takze
obecność receptorów rianodiny w warstwie korowej
i podkorowej oocytu, a receptory IP3R-2 zaobserwowa-
no w stadium pęcherzyka zarodkowego (GV) w pobliżu
struktur jądra i wrzeciona podziałowego oocytów stadium
MI/MII (2). Występowanie receptora IP3R-2 pokrywa się
ponadto z występowaniem receptora IP3R-1 (8).

U myszy receptory rianodiny (izoformy 2 i 3) są obec-
ne w warstwie korowej jajnika, cytoplazmie oocytu, a w
stadium MII także w rejonie wrzeciona podziałowego.
W obecności rianodiny biorą one udziałw przekształce-
niu glikoprotein ZPż do formy ZPż,typowej dla oocy-
tów zapłodnionych (1).U samców myszy izoformy 1 i 3
występują we wszystkich stadiach spernratogenezy oraz
w dojrzałym nasieniu (31), W warunkach in vitro doda-
tek egzogennej rianodiny do niedojrzaĘch oocytów po-
czątkowo nie stymulowńwyrzliów jonów Ca2*, jednak-
ze w miarę dojrzewania częstość oscylacji wzrastaŁa,
uzyskując maksymalne nasilenie w stadium metafazy dru-
giej (11).

Wykazano, ze w oocytachżaby szponiastej, w ktorych
występują jedynie receptory IP3, mogą one być drogą
eksp erymen talną zastąpione pr zez re c eptory ri ano diny
(15), Po zahamowaniu ekspresji genu receptora IP3
stwierdzono opóznione dojrzewanie oocytów indukowa-
ne progesteronem. Jezeli jednak doświadczalnie wpro-
wadzono i aktywowano gen RyR1, wówczas proces doj-
rzęw aniaindukowany pro gesteronem przebiegał prawid-
łowo. Receptor rianodiny moze zatęm zastąpić receptor
IP3. Dodatkowym utrudnieniem w analizie omawianego
zjawiska jest występowanie trzęch izoform receptora
RYR rózniących się zarlwno budowąkodujapych je ge-
nów, jak i łańcucha białkowego. Ponadto zróżnicowana
jest ilość wapnia niezbędna do ich aktyr,vacji i dezakty-
wacji (33). Wiadomo także, ze w plemnikach i oocytach
zwieruąt występują różne kombinacje omawianych ty-
pów receptora RYR, np. w oocytach świni prawdopo-
dobnie występują wszystkie trzy izofotllty tego recepto-
ra (ż2).

W omawianym wcześniej doświadczeniu Petr i wsp.
(26) stwierdzili ponadto, ze receptory IP3 mogą odgry-
wać priorytetową rolę w procesie aktyłvacji partenoge-
netycznej oocytu i rozwoju zarodków partenogeneĘcz-
nych. Autorzy ci przedstawiają receptor dla IP3 jako
konieczny do dojrzewania oocytu, a następnie rozwoju
zarodka po aktylvacji. Uwalnianie wapnia przez recep-
tor rianodiny bez prawidłowo działajapego receptora dla
IP3 nie zapewni warunkow do pełnej aktyrruacji oocytu.

Pomimo różnicw funkcji i mechanizmie działania obu
omawianych receptorów, ich współpraca okazuje się wa-
runkiem niezbędnym do prawidłowej aktywacji oocytu
i dalszego rozwoju zarodka. Podobne obserwacje po-
twterdzające ten dwustopniowy mechanizm regulacji
przepływu Ca przeclstawili inni autorzy (1,7 ,22).

Polimofiizm genu RyRl a 10z]ód świni domowej

Opublikowane dotychczas wyniki prac dotyczących
wpĘwu genoĘpuw /ocus RyRl nacechyrozrodcze świni

nie sąjedno znacznę. Obserwacja czasu trwania rui u loch
wrazliwych na stres (TT) wykazała, że u samic rasy
szwedzka yorkshire i mieszańców ras yorkshire x land-
rance ruja ftwała średnio o 0,6 dnia dłńej niz u loch rasy
norweskiej landrance (5). W poźniejszych badaniach rasy
norweskiej landrance stwierdzono, że mutacja w genie
RyRl miała związek z mniĄsząItczbąprosiąt urodzo-
nych i w 21. dniu życia(za 19). W podobnych badaniach
przeprowadzonychna lochach rasy landrance i mieszań-
cach (wielkabiała x landrance) ' wielka biała orazwiel-
kabiała x pietrain nie zaobserwowano różnic między ho-
mozygotami CC a heterozygotami, w odniesieniu clo ta-
kich cech, j ak liczba prosi ąt ż;ywo urodzonych, w 2 1 . dniu
życia i okresu międzyoproszeniowego. W analizie sta-
tystycznej nie uwzględniono homozygot recesywnych ze
względu na ich niską frekwencję (0,3% 31844) (3I).
W przeciwieństwie do powyzszych wyników polska biała
zwisłoucha charakteryzowała się nizszą ltczbą prosiaJ
w miocie u loch o genotypach CT i TT (13). W tych ba-
daniach hom o7ł.goty CC miĄ naj niższy wiek przy pierw-
szym oproszeniu oraz najwyższą średnią liczbę prosiąt
z pierw szy ch trzęch miotów. Obserwowane róznice nie
były istotne statysĘcznie, a co ważniejsze, sąmało wia-
rygodne, gdyz obecność jednej samicy o genotypie TT
w badanej grupie ż07 loch całkowicie uniemozliwia
wnioskowanie o populacji świń tej rasy. W przypadku
ras wielka biała polska i polska biała zwisłoucha muta-
cja w genie RyR1 wpĘrvała na liczbę prosiąt urodzo-
nych i w 21. dniu życiaprzy braku mvlązku z masąmio-
tu, wiekiem lochy przy oproszeniu oraz długościąciĘy.
Je dno cze śnie nie zaob s elwowano podobnych zalężno ści
u świń rasy pietrain. Nalezy podkreślió, że brak różnic
mógł wynikać z wyjątkowo wysokiej frekwencji (0,96)
allelu zmutowanego T u świń tej rasy (9).

Analtzawpływumutacji w locus RyRl skupiła siędo-
tychczas głównie na płodności loch. Poszerzenie badan
o aspekt wpływu mutacji C1843T w genie RyR1 na ja-
kość oocytów, ich przydatność do dojrzewania in vitro
oraz potencjał rozwojowy zarodków w warunkach labo-
ratoryjnych mogłoby stanowić cenne uzupełnienie ob-
serwowanych zjawisk. W pracy Lechniak i wsp. (21)
analizie poddano kilka czynników mogapych wpływać
na zdolność oocytów świni do dojrzewania in vitro, wśród
których uwzględniono genotyp lochy w /ocrzs RyRl.
W grupie 68 loch poddanej analizie w tym doświadcze-
niu jedynie 4 samice (5p%) posiadały genotyp homozy-
goĘczny T! co mogło wpłyłvać na wiarygodność wnios-
kowania" Jednakze od tej grupy loch pozyskano 11 oocy-
tow diploidalnych, które stanowiły 9,7Yo wszystkich ana-
lizowanych komórek o niezredukowanej liczbie chromo-
somów (11/113). W badaniach tych najmniejszą liczbę
oocytów o prawidłowej morfologii przydatnych do doj-
rzewania in vitro i największą liczbę komórek diploidal-
nych stwierdzono u loch o genotypie TT (p < 0,05).
Oocyty o niezredukowanej (diploidalnej) liczbie chro-
mo s omów stanowią j e d ną z naj częśc iej ob s erwowanych
u świni aberracji chromosomowych (częstość Iż,3%)
i powstają głównie wskutek zabttrzęnia wyrzucenia
pierwsze go ciałka kierunkowe go (2 8 ). W pr zy p adkl za-
płodnienia diploidalnego oocytu, powstaje zarodek tri-
plo idalny, który z dużym prawdop o dob ieństwem zamrze



we wczesnym rozwoju embrionalnym (20), W ten spo-
sób opislłvane zjawisko moze przyczyniać się do obni-
żonej liczby prosiąt w miocie.

Wiadomo, żę nadmiar jonów wapnia w komórce

il:ffi"ff:?;
ołączenil z jo-

nami Ca2* tworzą one nierozpttszcza|ne fosforany wap-
nia. Nadmierne stęzenie tych jonów może wpływać na

o dojrzewa-
ZlcanlaCla-
(I,Iż), Za-

wyrzucenia ziaręnkorowych i powstania bloku polisper-
mii (12). Ponadto MPF wpływanabiŃkaregulujące funk-
cj e mikro to bll. Z abur zenia zw iązane z go sp o d arką w ap -

niowąmogąwięc prowadziów ten sposób do zaburzenia
działanta wrze ciona podzi ałowe go.

podsumowanie

Receptor rianodiny odgrywa ważnąrolę w dojrzewa-
niu i zapłodnieniu oocytów ssaków. Stwierdzenie poli-
morfizmu w locus RyRl oraz jego istotny wpływ na ce-
chy jakościowe mięsa może także okazaó się nie bez
znaczenia dla omawianych procesów rozrodczych. Jed-
nakże opub likowane dotychc za s wyniki b adai nad zw tąz-
kiem polimorftzmlgenu RyR1 z wybranymi cechami roz-
rodu świń nie przyniosły jednoznacznych wyników. Duże
zr ó żnic ow anie ras owe o dno śnie do rozprze strzeni eni a p o -

szczegolnych forrn genotypowychw locus RyRl dodat-
kowo utrudnia prowadzenie badań. Jednakże często ob-
serwowana niska frekwencja osobników o genotypie TT
nie stanowi zaskoczęnia, gdyżjest naturalnym efektem
długotrwałej selekcji zmierzającej do eliminacjt zarów-
no osobników wrazliwych na stres, jak i nosicieli genu
zmutowanego. Ponadto funkcje receptora rianodiny
w procesach związanychztozrodem ssaków nie sąjesz-
cze dokładnie poznane. Dla pełnego zobrazowania oma-
wianych procesów uzasadnione wydaje się zatem rów-
noczesne objęcie badaniami obu receptorów
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