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Summary
The present article will facilitate a better under:standing and knowledge of various genes and their protein

products belonging to the so-called somatotrqpic axis. The aim of the review is to brićĘ]hi§hlight the presen_t
state of knowledge on this topic and indicate where information regarding laetating daiiy ćóws]is jnśufłicieńt.
The following issues are particularly worth ńoting: the potential role of grołvth horńone, secretion outside of
the pituitary gland with the possibiliĘ of autocrine or paracrine growth hormone secretion; the significance
of muJtiple forms of the lgrowth hormone receptor and insulinłike growth factor 1 rnessenger RNA created by
alternative splicing; and the increasing evidence for the presen,ce of growth hormone receptors in the bovine
mammary gland.
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Geny warunkujące cechy poligeniczne, takie jak
produkcja mleka czy mięsa, są stosunkowo trudne do
zidentyfikowania, Dotychczas w stosunku do §ch cech
rozpoznano wiele potencjalnych genów, kandydują-
cych do roli determinantów cech mleczności i mięs-
no ś c i krów, pr zy czy m znaczna ich lic zb a ko duj e b i ał -
ka funkcjonalne zaliczane do niezwykle zŁożonego
systemu hormonalne go nazw ane go o golnie o sią soma-
totropową. Pierwotnie oś tęopisywano jako układ skła-
dający się z ,,centrum kontroli" pulsacyjnego wydzie-
lania hormonu wzrostu, czyli podwzgórza (syntetyzu-
j ącego dwa antagonistyczne hormony: somatolibery-
nę i somatostatynę), następnie zprzysadki mozgowej
(a właściwie z jej przedniego płata) wydzielającej hor-
mon wzrostu i w końcu zwątroby, będącej głównym
organem docelowym dla somatotropiny, w której eks-
presji ulegają geny kodujące insulinopodobne czynni-
ki wzrostu IGF-1 i IGF-2.

Homon wzlostu
Bydlęcy hormon wzrostu (growth hormone - GH),

zvv any także s omatotropiną j e st hormonem b iałkowym
(o masie 22 000 daltonów), składającym się z poje-
dynczego łańcucha polipeptydowego zbudowanego
z I9I amtnokwasów, w którego obrębie tworzą się dwa
mostki disiarczkowe (między cysteinami Cys53-
-Cys164 i Cys1 8 1-Cys1 89) (38). Dotychczaspoznano
trzeciorzędową strukturę hormonu wzrostu świni (1)
i człowieka (5).Z uwagi na fakt, iż stwięrdzono po-
nad9Ooń homologię w sekwencji aminokwasów hor-

monu wzrostu świni i bydła można przpuLszczać, że
na trzęciorzędową strukturę hormonu wzrostu bydła
składająsię, podobnie jaku świni, cztery helisya (od-
powiednio 1. z aminokwasami 6-34,2. z aminokwa-
sami 75 -96, 3 . z aminokwasami 1 05 - 1 2 8 oraz 4. z ami-
nokwasami 153-183) połączone krotkimi pętlami łą-
czącymi (1). Wieloletnie badanta na zrękombinowa-
nych fragmentach bydlęcego hormonu wzrostu wyka-
zaĘ, że mutacje doĘczące trzeciej helisy a (zwłasz-
aza we fragmencie hormonu wzrostu zawterającym
aminokwasy od 96 do 133) znacznie obniżająakĘw-
ność tegoż hotmonu (3, 11). Na bazie analogow bGH
stwierdzono równiez, ze niektóre z tych aminokwa-
sów (zwłaszcza gltcynaw pozycjt 119 i alanina w po-
zycji I22) są w zasadzie ntezbędne w promującej
wzrost tpodziaĘ komórek aktywności tego hormonu
(4). Taka skomplikowana budowa sprawia, ze soma-
totropinę lważa się za hormon gatunkowo specy-
ftczny,

Gen kodujący bydlęcy horrnonu wzrostu zmapowa-
no w chromosomie 19 (13), a składa się na niego pięć
eksonów przedzielonych czterema intronami o łącz-
nej długości 1792 pz (10). Polimorfizm w genie so-
matotropiny i jego wpĘw na cechy mleczności i mięs-
ności krow, opisywany był jń wielokrotnię z dobrze
poznanąsubstytucjąleucyny na walinę w pozycjt I27
łaicucha polipeptydowego (6, 7). Przyjmuje się, ze
krowy o genotypie LL (leucyna w pozycji I27) dają
więcej mleka, a allel GHL traktuje się jako wskaźnik
wysokiej mleczności, natomiast allel GHV (walina



w pozycji I27) wiĘe się ze zdolnością do wysokiej
produkcji mięsa (4I, 42).

Potencjalne plejotropowe możliwości oddziaĘwa-
nia hormonu wzrostu na docelowe narządy i tkanki są
przeogronme. Mechanizm, przez który GH wywiera
wpĘw na komórki docelowe nie jest jeszcze w pełni
poznany. Uważa się, ze pierwszorzędowymi docelo-
wymi narządami i tkankami dla somatotropiny są:
wątroba (kontrola jej wzrostu i rozwoju, a także syn-
tezy IGF-I i IGF-2), mięśnie szkieletowe (wzmozone
pobieranie aminokwas ów przez komórki mięśniowe,
przęz co indukuje syntezę białek w mięśniu, zwięk-
szającjego rozmiar) oraz tkanka kostna (namnażanie
i różnicowanie się chondrocytów, osteoblastów i oste-
oklastów; synteza kolagenu typu I) (16,23). GH ma
także działanie lipoliĘczne zarówno w mięśniu, jak
i w tkance tfuszczowej (est inhibitorem lipazy lipo-
protein, enzymlJ biorącego udziŃ w akumulacji lipi-
dów w adypocytach, a poziom wolnych kwasów tłusz-
czowych i glicerolu mvtększa siępo podaniu GH) (23).
Coraz częściej jednak pojawiają się dowody nato, że
hormon wzrostu jest s;mteĘzowany w licznych poza-
przysadkowych tkankach inarządach, gdzie moze mieć
lokalny paraĘmny/autokrymny wpĘw na komórki tych
tkanek i narządów. Ponadto działanię somatotropiny
możę być w Ęm przypadku bezpośrednie, jak i kla-
sycme, tnt zapomocą lokalnie produkowanego IGF-I.
Taki lokalny parakrynny/autokn7nny wpĘw GH moze
być konholowany poprz ęz szęręginnych, dodatkowych
czynników wzrostu (23). Szeroko opisuje się również
ldział hormonu wzrostu w kształtowaniu systemu
immunologicznego. Komorki tego systemu, takie jak
ĘmocyĘ, limfocyĘ i neutrofi le, vłykarywaĘ zdolnośó
do produkowania GH, zaś grasicę lważa się równiez
za jeden z organów docelowych dla somatotropiny.
Hormon wzrostu traktuje się także jako dobry immu-
nomodulator (23, 35). Taki parakrynny/autokrynny
wpływ hormonu wzrostu stwierdzono również na ob-
szarze całego układu rozrodczego, zarówno samców
(I5,26),jak i samic (I5,22).

Receptot holmonu włOstu
Ze względu na swą specyficzną budowę przestrzen-

ną hormon wzrostu l,uależniony jest w swym działa-
niu od własnego receptora. Receptor hormonu wzros-
tu (growth hormone receptor - GHR) to członek klasy
I nadrodziny receptorów cytokirVhematopoetyn, gru-
py receptorów, nie mających własnej ktnazy Ęrozy-
nowej (30). Bydlęcy GHR jest białkiem transbłono-
wym o masie 70 979 Da, zbudowanym z 634 amino-
kwas oq które składaj ą się na p eptyd sygnałowy (ami-
nokwasy 1-18) i trzy charakterystyczne domeny:
zewnątrzkomórkową (aminokwasy 1 9 -2 6 0), krótki
region transbłonowy (aminokwa sy 26I -284) i najdłuż-
szą (najbardziej zróżnicowanfl domenę środkomór-
kową (aminokwasy ż85-634) (l2,21). Wiele wcześ-
ni ej szych b adań su g eruj e, ż e domen a zew nątr zkomór-
kowa receptora j e st idenĘ czna lub wielce homolo gicz-

nazkĘącymi w osoczu białkami wiązącymi hormon
wzrosfu (GH-binding protein - GHBP). W prawidło-
wych warunkach fizjologicznych szacuje się, że 40-
-5|%kłĘącego w osoczu GH zwtązana jest w kom-
pleksie z GHBŁ ptzy czymtaki układ prawdopodob-
nie wydhłzaczas dostępu GH dla tkanek docelowych.

Gen bydlęcego GHR zlokalizowano w chromoso-
mie 20 (28). Całkowity rozmiar tego genu to przeszło
110 tys. pz,przy czym mRNA ma długość 4160 pz
(25). Na gen składa się 10 eksonów przedzielanych
intronami z kodonem starhr translacjt zlokalizowanym
na początku eksonu 2 (18). Eksony 2-7 kofujądome-
nę zewnątrzkomórkową ekson 8 - region transbłono-
wy, zaś eksony 9 i 10 domenę wewnątrzkomórkową
(21). W wielu pracach donosi się o zróznicowaniu dłu-
gości i sekwencji nukleo§dowej w częściach 5' i 3'
genu GHR (regiony nie ulegające translacji 5' i3' ,tzw.
5,-UTR i 3,-UTR).

W części 5 ' -UTR wyr ożnta się trzy promotory GHR
ubydła (P1, P2 i P3), kontrolujące transkrypcj ętrzech
podstawowych wariantow mRNA: odpowiednio 1A,
1B i lC (I7,24), przy czymkażdy promotor bierzę
udział w transkrypcji innego eksonu 1. Sześć dodat-
kowych wariantów bydlęcego GHR mRNA S'-UTR
(naz,łvanych odpowiednio lD, 1E, lF, lG, lH i 1I)
zostało wyizo lowanych za p omo c ą meto dy szybkie go
powielania końców 5' cDNA (rapid amplification of
5' cDNA ends - 5 'RACE) ( 1 8), lecz stanowią one tyl-
ko około 10% puli wszystkich mozliwych wariantów,
Alternatyw,rre składanie eksonu 1 do wspólnego od-
cinka mRNA złożonego z eksonów 2-I0 daje w rezul-
tacię zróżnicowane warianty mRNA genu GHR, d po-
ntęw aż ko don startu AUG zlokalizowany j e st dop i ero
na początku eksonu 2, ostateczny produkt białkowy,
pomimo rożnic w eksonie 1, pozostaje w kazdym
z przypadków ten sam, Iiezależnte od wariantu
mRNA.

Re gion 3' -UTR j es t znacznie większy (2 ty s. pz) od
re gionu 5' -UTR i zajmlj e pr zew ażaj ąc ą c zęś c eks onu
10 (25). W obrębie tego regionu Moisio i wsp, (27)
\łykryli trzy.wariaŃy długości produktu PCR, przeja-
wiające się insercjami od 5 do 14 par zasad w stosun-
ku do powszechnie dostępnej sekwencji bydlęcego
cDNA dla GHR (12).

F izj olo giczna ro l a alternatywnych s ekw encj i,, lide -
rowych" transkryptów mRNA oraz regionu 3'-UTR
nie jest jeszcze zdefiniowana. Ten nad v,lyraz skom-
plikowany układ trzechpromotorów genu GHR służy
przwuszczalnie specyficznej tkankowo, związanej ze
wzrostem i rozwojem organizmu, regulacji jego eks-
preSJl,

lGF-1

W 1957 r. postawiono hipotezę, obecnie znacznie
zmodyfikow aną(23),w której to somatomedyny (ina-
czej zwane insulinopodobnymi czynnikami wzrostu)
pośredniczą w przenos zęniu informacj i zainicj owanej
przezpr^Jsadkowy hormon wzrostu. Według ni ęj przy-



sadkowy GH ,,drażni" wątrobę, która uwalnia w na-
stępstwie do krwi somatomedyny, ate działająna od-
ległe tkanki docelowe i inicjują podziaĘ komórek,
zwtększając ich tempo wzrostu. Najbardziej poznaną
somatomedyną j est insulinopodobny czynrlk wzros-
tu 1 (insulin-like growth factor 1 -IGF-1), Wielokrot-
nie dowodzono,że mRNA dla IGF-I osiąga najwięk-
sząkoncentrację w wątrobie i dlatego organ ten uwa-
żany jest za główne żródło tego hormonu (14). Doj-
rzńa cząsteczka IGF-1 jest pojedynczym łańcuchem
p olip eptydowym, składaj ącym się z 7 0 aminokwasów
zawartych w czterech domenach: B (aminokwasy
I-20),C (aminokwasy 30-41), A (aminokwasy 42-62)
i D (aminokwasy 63-10) (34). Dodatkową domenę E
spoĘka się tylko w prekursorze peptydu (29). Istnieje
homologia między domenami A i B IGF-I a łańcu-
chami A i B proinsuliny, jak równiez podobieństwo
pozy cjl aminokwasów, buduj ących niepol arny r dzeń
cząsteczki, co pozwala przypuszczaó, że trzectorzę-
dowa struktura IGF-I jest podobna do insuliny (33).

U bydła gen IGF-1 zmapowal7o w chromosomie 5
(2), a składa się on maksymalnie z siedmiu eksonów,
obejmujących obszar ponad 90 tys. pz. Eksony 1, 1W
i 2 sąalterna§wnymi,,liderami" sekwencji DNA, roż-
nią się promotorami i startem transkrypcj i, i są odmien-
nie składane (tworząc zróżntcowane N-końcowę roz-
szerzęnię śródkomórkowego pre-pro-IGF- 1 ) już do
wspótnego eksonu 3,tworząc odpowiednio klasy 1, 2
i 1W IGF-1 mRNA pierwotnych transkryptów (39),
Eksony 3 i 4 kodujądojrzaĘ peptyd IGF-1 (domeny
B, C, A iD), zaś końcowy odcinek eksonu 4 koduje
pierwsze 16 peptydów domeny E (8).Resztę domeny
E stanowiąaminokwasykodowanęprzez eksony 5 i 6,
przy czym alternatywne składanie eksonu 5 określa
istotę domeny E, która jestzróżnicowanym C-końco-
Wmtozszerzeniem peptydu w prohormonie (40). Po
translacji wyłania się obraz prekursora IGF-1 (pre-pro
IGF-l), o długości, w zależności od gatunku, wahają-
cej się między 135 i 195 aminokwasów i obejmuje on
trzy sekcje: zmienny N-końcowy peptyd sygnałowy,
właściwy hormon IGF-1 i zmienne C-końcowe roz-
szerzenie peptydu. DojrzaŁa cząsteczka IGF-I, mimo
takiego zróżnicowania genu, jest zadziwiająco kon-
serwatywn a mtędzy gatunkami (3 4).

Kwe stią do r ozstt zy gnięcia p ozo staj e nadal funkcj a
i rola N-końcowęgo rozszęrzęnia. Owcze i świńskie
transkrypty IGF-I wywodzące się z eksonu 2 sąloka-
lizowane przeważniew wątrobie. Pell i wsp. (31) twier-
dzą że transkrypt eksonu 2 może kodować cyrkuluj ą-
cy IGF- 1 , podczas gdy transkrypt eksonu 1 to wyj ścio-
we mRNA dla IGF-I, przeznaczonego do autokryn-
nego albo paraĘmnego oddziaĘwania, Nalezy więc
się zastanowic, w jakim stopniu i czy w ogóle odda-
wanie mleka pr zez krowę j e st inicj owane przez IGF - 1

wyprowadzany zwątroby (ekspresja z eksonu 2),aw
jakiej mierze na ten proces możę mieć wpływ poten-
cjalna,lokalna w gruczole mlekowym, ekspresja IGF-1
wywodzącego się z eksonu 1.

Funkcję i rolę C-końcowego rozszerzęnia pepĘdu
pre-pro-IGF-1 poznano również w niewielkim stop-
niu. Uwaza się, ze N-końcowe rozszęrzęnie pepĘdu
jest odszczepiane śródkomorkowo, pozostawiając pro-
IGF-I (z C-końcorym rozszerzeniem) docelowym
ściezkom wydzielniczym.U szczulra, myszy i bydła
C-końcowypeptyd składa sięz4I albo 35 aminokwa-
sów (które są odpowiednio nazywane klasami Ea lub
Eb). W prąpadku królika sugerowano, ze forma Eb
mogłaby doĘczyć interakcji IGF-1 z jego receptorem
albo jego białkami wiązącymi (40). DomenaE może
być specyftczna dla ulegającego lokalnej sekrecji
w gruczole mlecznym IGF-I.

Elementy osi somatottopowei
W gluczoIe mIecznym

Wzrost i róznicowanie się gruczołu mlecznego pod-
czas jego rozwoju, a następnie jego funkcja podczas
laktacji, kontrolowan ę sąptzęzkompleksowe mecha-
nlzmy hormonalnę. Bez wąĘienia składowymi tego
kompleksu są elemen§ osi somatotropowej, jakkol-
wiek mechafilzm ich potencjalnego działanta nie jest
jeszcze dostateczni ę poznany. Początkowo wręcz są-
dzono,zbrakldowodównaspecyfi czneprzyłączante
się znakowanego r25I GH, żę nię ma receptorów dla
somatotropiny w bydlęcym graczole mlecznym (19).
W miarę rozwoju technik molekularnych wzrastałateż
i czułość metod. Analiza ekspresji GHR w płodowym
bydlęcym gruczole mlecznym podczas rozwoju pre-
natalne go wykazaŁa ob ecno ś ć te go receptora zarówno
w komorkach nabłonka, otaczających je komórkach
mezenchymalnych, w komórkach endotelium naczyit,
a takżę w warstwie podstawnej naskórka (20), W przy -
padku krów w fazielaktacji Glimm i wsp. (9) wvkryli
obecność mRNA receptora hormonu wzrostu o wiel-
kości 4,4 Ęs. zasad, który to transkrypt obecny był
przede wszystkim w komórkach nabłonka tkanki gru-
czołumlecznego. Natomiast Plath-Gabler i wsp. (32)
śledzili poziom ekspresji zarówno GHR, jak i IGF-1
w bydlęcym gruczole mlecznym w róznym stadium
mammo gen ezy, Iakto gęrrezy, galaktopoezy i inwo lu-
cj i. Naj wyższą konc entracj ę mRNA dla IGF - 1 !\Tkry-
to podczas późnej ciązy, a znacząco niską ekspresję
odnotowano podczas laktogenezy i galaktopoezy.
mRNA dla GHR obecne było podczas wszystkich ba-
danych stadiów bez znaczących flukfuacji. Sinowatz
i wsp. (37) wykryli obecność mRNA dla bGHR w na-
błonku wydzielniczymi nabłonku przewodów \\rypro-
wadzających gruczołu mlecznego. Natomiast Jiang
i Lucy (18), analizując obszar 5'-UTR bydlęcego re-
ceptora hormonu wzrosfu, lvykryli warian§ 18, lH
i 1I mRNA dla GHR między innymi takżę w bydlę-
cym gruczole mlecznym. Wariant podstawowy 1A
okazał się charakterystyczny tylko dla wątroby, zaś
wariant lF dla mięśni szkieletowych.

Opinia na temat, czy somatotropina dztałabezpo-
średnio czy pośrednio w gruczole mlecznym, jest po-
dzielona. Część autorów (36) skłania się ku mecha-



nizmowi włączającemu IGF- 1, chociaż bezpośredni
wpĘw GH nie jest wykluczany.Inni natomiast (37)
uw ażaj ą ż e hormon wzro stu działa za p omo c ąswoj e -
go re c eptor a zlokaltzowane go b ezp o śre dni o w komór-
kach czynnościowych tegoż gruczołl. Kwestia ta po-
zostaj e nadal do rozstrzygnięcia,
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SCULLION F. T., SCULLION M. G.: Skuteczne
leczenie megabakteriozy u kanarka (Serinus cana-
ria) nystatyną. (Effective treatment of megabacte-
riosis in a canary - Serinus canaria - with nysta-
tin). Vet. Rec. 155, 528-529,2004 (I1)

W hodowli kanarków występowały padnięcia wśród objawów krótkotrwałe-
go otępienia Sekcja 2 ptaków wykazała wyniszczenie, wyciek z nafuralnych
otworów ciała W preparatach mazanych z treści żołądka ijelit cienkich wystę-
powały duże ilości megabakterii W preparatach histologrcznych śledziony i wą!
roby u jednego ptaka stwierdzono ogniska maltwicy. Ponadto w waJrobie oby-
dwu ptaków stwierdzono duze ilości megabakterii, w żołądku mięśniowym na-
ciek komórkowy i owrzodzenia śluzówki Kał chorych ptaków zawierał drrże
ilości megabakterii. Leczenie rozpoczęto od podania codziennego 5o% roztworu
glukozy, a po 2 dniach 0,1 rnl nystatyny per os Dnlgtego dnia po zastosowaniu
nystatyny w kale stwierdzono tylko jedną megabakterię, po 4 dniach kał nie
zawierał megabakterii Leczenie zakończono po 7 dniach. 
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