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MOLEKULARNE PODSTAWY

ZAPŁODNIENIA CH

MAŁGORZATA 

PIASECKA

MOLEKULARNE MECHANIZMY  

ZAPŁODNIENIA (w ciągu 24 h po 

owulacji)CH



Castillo et al., 2018



OOGENEZA

Oocyt I rzędu zahamowany w profazie 

(diplotenie) pierwszego podziału mejozy 

(OMI, inhibitor dojrzewania oocytów); 

stan zahamowania to diktioten (od życia 

prenatalnego do pokwitania np. 50 r.ż. !!!)

MPF (czynnik pobudzający 

dojrzewanie) – kończy się mejoza I i 

powstaje oocyty II rzędu

Oocyty II rzędu wchodzi w drugi 

podział mejozy (mitozę) i zostaje 

zahamowany w metafazie (CSF 

cytoplzmatyczny czynnik 

hamujący MPF)

Zapłodnienie – komórka jajowa 

kończy mejozę II



OOCYT II rzędu
Komórki ziarniste 

– corona radiata

Zona pellucida 

Oolemma 

Ooplazma  

Jąderko  

Otoczka jądrowa  

Chromatyna  

Ludzka komórka jajowa należy do jaj oligoizolecytalnych (skąpa i równomiernie 

rozmieszczona zawartość żółtka; zygota podlega całkowitemu bruzdkowaniu)



OOCYT II rzędu zatrzymany w 

metafazie mejozy II

Chromosomy płytki metafazowej –

zatrzymanie mejozy II  

Komórki ziarniste wytwarzają 

wiele wypustek, które wnikają do 

zona pellucida – połączenia typu 

nexus

1 ciałko 

kierunkowe  

Ziarna korowe



ZP3

ZP2
ZP1

OOCYT II rzędu zatrzymany w 

metafazie mejozy II

Po zapłodnieniu

Boccaccio et al., 2012; Gadella, 2012; Gupta et al., 2012; Ganguly et al., 2010; Familiari et al., 2008; 

Wassarman i Litscher, 2008



ZONA PELLUCIDA – błona glikoproteinowa 

zbudowana z 4 rodzajów glikoprotein

• ZP3 – rola receptorowa, wiąże się z kapacytowanymi

plemnikami i indukuje reakcję akrosomalną, 

• ZP3 – promuje szlaki sygnałowe w plemniku: białka G, 

fosfolipaza C, IP3, kanały wapniowe bramkowane napięciem,

• ZP4 – rola receptorowa, wiąże się z kapacytowanymi

plemnikami i indukuje reakcję akrosomalną,

• ZP1 – wiąże się z kapacytowanymi plemnikami i indukuje 

reakcję akrosomalną, rola strukturalna, tworzy poprzeczne 

wiązania pomiędzy filamentami glikoprotein ZP3 i ZP2,

• ZP2 – wtórny receptor, wiąże się z plemnikami, które odbyły 

reakcję akrosomalną (wiązanie z wewnętrzną błoną akrosomu), 

współuczestniczy w bloku polispermii ?

Boccaccio et al., 2012; Gadella, 2012; Gupta et al., 2012; Ganguly et al., 2010; Familiari et 

al., 2008; Wassarman i Litscher, 2008



Wassarman i Litscher, 2008



WEJŚCIE PLEMNIKA DO 

PRZESTRZENI 

OKOŁOŻÓŁTKOWEJ 

PONOWNE WZAJEMNE 

ROZPOZNAWANIE SIĘ –

FUZJA Z OOCYTEM 

(nieswoista gatunkowo) –

ktytyczny etap

WNIKANIE PLEMNIKA –

AKTYWACJA OOCYTU

REAKCJA 

AKROSOMALNA

PONOWNE WIĄZANIE 

SIĘ Z ZP2 (II-rzędowy 

receptor) I JEJ 

PENETRACJA

OOCYT

zona pellucida 

(osłona przejrzysta –

ZP) 

ZP1 (10%) ZP2 (65%)

ZP3 (25%)
oolemma

ziarna 

korowe

ETAPY 

ZAPŁODNIENIA
WZAJEMNE 

ROZPOZNAWANIE SIĘ I 

WIĄZANIE SIĘ Z ZP3 (I-

rzędowy receptor )(swoiste 

gatunkowo)

WZAJEMNE WYCZUWANIE SIĘ I 

PRZYCIĄGANIE GAMET PENETRACJA 

CORONA RADIATA

REAKCJA KOROWA – BLOK 

POLISPERMII

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), 

PZWL, Warszawa,  2021



WEJŚCIE PLEMNIKA DO 

PRZESTRZENI 

OKOŁOŻÓŁTKOWEJ 

PONOWNE WZAJEMNE 

ROZPOZNAWANIE SIĘ –

FUZJA Z OOCYTEM 

(nieswoista gatunkowo) –

krytyczny etap

WNIKANIE PLEMNIKA –

AKTYWACJA OOCYTU

REAKCJA 

AKROSOMALNA

PONOWNE WIĄZANIE 

SIĘ Z ZP I JEJ 

PENETRACJA
OOCYT

zona pellucida 

(osłona przejrzysta –

ZP) 

ZP1 (10%) ZP2 (65%)

ZP3 (25%)
oolemma

ziarna 

korowe

ETAPY 

ZAPŁODNIENIA
WZAJEMNE 

ROZPOZNAWANIE SIĘ I 

WIĄZANIE SIĘ Z ZP 

(swoiste gatunkowo)

WZAJEMNE WYCZUWANIE SIĘ I 

PRZYCIĄGANIE GAMET PENETRACJA 

CORONA RADIATA

REAKCJA KOROWA – BLOK 

POLISPERMII



OOCYT

Hialuronidaza
Płyn pęcherzykowy

PH20

WZAJEMNE WYCZUWANIE SIĘ I PRZYCIĄGANIE 

GAMET PENETRACJA CORONA RADIATA

• Plemnik wiąże się z kwasem 

hialuronowym (HA) za 

pomocą receptorów –

uwolnienie plemnikowej  

hialuronidazy PH20/SPAM1

• Hialuronidaza rozkłada HA 

wzgórka jajonośnego

• Za pośrednictwem wiązania 

się hialuronidazy z HA –

uruchomienie kaskady 

sygnalizacyjnej: zwiększenie 

stężenia jonów wapnia w 

plemniku – reakcja 

akrosomalna 



Redgrove i wps., 2012

RECEPTOR DLA ZP
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ZP

oocyt
Ca2+

T – VOLTAGE 

OPERATED CALCIUM 

CHANNELS

GnRH (komórki ziarniste – płyn 

pęcherzykowy, komórki Sertolego –

plazma nasienia)

Progesteron (komórki ziarniste – płyn 

pęcherzykowy) – niegenomowe działanie

HORMONY KONTROLUJĄ WIĄZANIE 

PLEMNIKÓW Z ZONA PELLUCIDA I 

REAKCJĘ AKROSOMOWĄ

STOP

Estrogeny (komórki ziarniste – płyn 

pęcherzykowy) – niegenomowe 

działanie



OOCYT

GalT
N-acetyloglukozamina

WZAJEMNE ROZPOZNAWANIE 

SIĘ – ROLA RECEPTORÓW 

PLEMNIKA (GalT) I ZP3 (N-

acetyloglukozamina) KOMÓRKI 

JAJOWEJ

β-1,4 galaktozylotransferaza

ZP3



NIEZALEŻNA OD GalT ADHEZJA 

PLEMNIKA Z ZONA PELLUCIDA

MUTACJA

GalT

PLEMNIKI ZDOLNE DO ADHEZJI Z 

ZONA PELLUCIDA

oocyt

ZP3



OOCYT

NAJĄDRZOWE 

BIAŁKO 

SED1(lactadherin, 

MFG-E8) UCZESTNICZĄCE W 

ADHEZJI PLEMNIKA Z ZONA 

PELLUCIDA

STOP

MUTACJA

PLEMNIKI NIEZDOLNE DO 

ADHEZJI Z ZONA PELLUCIDA

LIGAND JAJOWODOWY WGA (wheat 

germ agglutinin) POJAWIAJĄCY SIĘ NA 

POWIERZCHNI ZP W CZASIE 

OWULACJI

GalT
N-acetyloglukozamina

SED1

NIEZALEŻNA OD GalT ADHEZJA 

PLEMNIKA Z ZONA PELLUCIDA
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JĄDRO
PH20 (udział tACE), 

proakrozyna –

receptory dla ZP2

1. Sklejanie się i fuzja błony komórkowej 

główki z zewnętrzną błoną akrosomalną 

(zmiana przepuszczalności błon,  Ca2+ w 

macierzy akrosomalnej)

2. Wesikulacja – w miejscach fuzji błon 

tworzą się „okienka”, następnie błony 

fragmentują się i rozpadają na pęcherzyki

3. Uwolnienie na zewnątrz zawartości 

macierzy akrosomalnej i odsłonięcie 

receptorów wewnętrznej błony akrosomu  

ETAPY REAKCJI AKROSOMALNEJ
oocyt

!!!

Region 

ekwatorialny

Eksponowanie powierzchniowych białek-receptorów wewnętrznej błony

akrosomalnej – wiązanie się z ZP2; poreakcji akrosomalnej następuje

przemieszczanie się białek w obrębie regionu ekwatorialnego, który nabywa

fuzogennośći – adhezja i fuzja z oolemmą!!!; czynniki indukujące r.akr.: ZP3,

progesteron, ATP, GABA, glicyna, EGF, acetylocholina, jonofory wapnia

(A23187).



depolaryzacja 

błony!!!

T kanał (low-voltage activated calcium channel)

ZP3 receptor – β-1,4 galaktozylotransferaza GalT/ N-

acetyloglukozamina; galaktoza

TRPC2 kanał (transient receptor potential canonical channal)

PLC

acrosome

G protein

Reakcja akrosomalna -egzocytoza

przejściowy

napływ Ca2+
ciągły napływ 

wapnia Ca2+

IP3DAG

ZP3

PIP2

GalT

pH Ca2+

LIPIDY 
FUZJOGENNE

MOLEKULARNY MECHANIZM REAKCJI AKROSOMOWEJ

pH 7,0–7,6

ROS



WIĄZANIE SIĘ PLEMNIKA Z 

ZP I PROGESTERONEM

AKTYWACJA KANAŁÓW 

WAPNIOWYCH – MASOWY 

NAPŁYW WAPNIA DO 

PLEMNIKA

URRUCHOMIENIE 

MOLEKULARNEGO 

MECHANIZMU FUZJI BŁON

REAKCJA AKROSOMALNA

MOLEKULARNY MECHANIZM REAKCJI AKROSOMOWEJ

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



AKROSOM

ODBYTA REAKCJA AKROSOMALNA
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HIPOTEZA CZYNNIKA 

CYTOSOLOWEGO

- sygnał związany z fuzją 

o
o

le
m

m
a

HIPOTEZA RECEPTOROWA

- sygnał związany z adhezją

α6

integryny

IP3

ER

 Ca2+

Tetraspaniny (CD9, CD98, 

CD81, CD151); JUNO, 

kinaza tyrozynowa

CRISP1, ARP,  

IZUMO, ekwatoryna, 

witronektyna, 

fibronektyna

ADAM 1,2 (fertylina α,β), 3 

(cyrytestyna), 18 (tMDCIII)

IP3

G protein PLC ξ(zeta)

receptor IP3

kanał Ca2+

depolaryzacja 

błony!!!

czynnik 

plemnikowy 

β1

CaMK II !!!
pH



Białka i glikoproteiny uczestniczące w 

interakcji plemnika z komórka jajową



HIPOTEZA CZYNNIKA 

CYTOSOLOWEGO

- sygnał związany z fuzją 

o
o

le
m

m
a

HIPOTEZA RECEPTOROWA

- sygnał związany z adhezją

α6

integryny

IP3

ER

 Ca2+

Tetraspaniny (CD9, CD98, 

CD81, CD151); JUNO, 

kinaza tyrozynowa

CRISP1, ARP,  

IZUMO, ekwatoryna, 

witronektyna, 

fibronektyna

ADAM 1,2 (fertylina α,β), 3 

(cyrytestyna), 18 (tMDCIII)

IP3

G protein PLC ξ(zeta)

receptor IP3

kanał Ca2+

depolaryzacja 

błony!!!

czynnik 

plemnikowy 

β1

CaMK II !!!
pH



PLC ξ (fosfolipaza C zeta)

PLC ξ zlokalizowana jest w otoczce postakrosomalnej,

stanowi tzw. SOAF (sperm born oocyte actvating factor)

bez którego nie następuje aktywacja oocytu i dalsze

prcesy w nim zachodzące. Otoczka postakrosomalna musi

być dostępna dla komórki jajowej. Plemniki pozbawione

PLCξ nie są zdolne do aktywacji oocytu, np. w

globozoospermii
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Aktywacja komórki jajowej

Depolaryzacja oolemmy

Wzrost wapnia w oocycie 

Reakcja korowa 

Blok polispermii – niemożność wiązania się 

innych plemników z osłoną przejrzystą oocytu 

– utwardzanie osłony

PROCESY ZACHODZĄCE W 

OOCYCIE PO WNIKNIĘCIU 

PLEMNIKA:



REAKCJA KOROWA – rola 

proteazy ovastacyny

• Aktywność ovastacyny kontrolowana jest 

cytozolowe białko fetuinę B (syntetyzowana 

przez komórki wątroby i nabłonka 

jajowodowego)

• Fetuina B hamuje ovastacynę i zapobiega 

przedwczesnej reakcji korowej, która może 

być przyczyną niepłodności idiopatycznej

• Starzejące się oocyty lub niedojrzałe –

przedwczesna reakcja korowa 



BLOK POLISPERMII

• Zależny od czynnika żeńskiego i męskiego,

• Białka jajowodowe uczestniczące w bloku 

polispermii: owiduktyna, osteopontyna, ANP,

• Zapewnia genetyczną równowagę miedzy genomem 

żeńskim i męskim, rozwój organizmu diploidalnego –

poliploidia jest przyczyną śmierci zarodka i poronień

• 2–3% zarodków poronionych z ciąż uzyskanych 

drogą naturalną ma dodatkowy zestaw 

chromosomów – upośledzony blok polispermii lub 

podział zygoty 



 Powstanie przedjądrza męskiego (dekondensacja chromatyny i 

jej reorganizacja, demetylacja ojcowskiego genomu i naprawa 

jego uszkodzeń przez oocyt)

 Zakończenie drugiego podziału mejotycznego oocytu –

powstaje oocyt z haploidalnym zestawek chromosów i drugim 

ciałkien kierunkowym; powstanie przedjądrza żeńskiego –

dekondensacja i naprawa genomu żeńskiego, genom żeński 

jest demetylowany we wczesnych podziałach blastomerów 

zarodka – asymetria epigenetyczna przedjądrzy

REKONSTRUKCJA PRZEDJĄDRZY TRWA 5 GODZIN

Przedjadrze męskie jest nieco większe

Na poziomie przedjądrzy ma miejsce replikacja materiału 

genetycznego

Po replikacji jest jego kondesacja 

OOTYDA TO KOMÓRKA ZAWIERAJĄCA DWA PRZEDJĄDRZA

DALSZE PROCESY ZACHODZĄCE W 

OOCYCIE PO WNIKNIĘCIU PLEMNIKA:



4) Implantacji 

1) 

Zapłodnienie

komórki

jajowej

2) Wczesny wpływ czynnika

ojcowskiego (ang. early 

paternal effects) – trwa on 

do osiągnięcia 4-

blastomerowego zarodka,

przed aktywacją genomu

ojcowskiego

3) Późny wpływ czynnika

ojcowskiego (ang. late 

paternal effects) – trwa od 2. 

do 5. doby po zapłodnieniu –

ojcowski genom jest 

aktywny i bierze udział w 

rozwoju zarodka

Wpływu uszkodzeń chromatyny 

plemnika na sukces 

reprodukcyjny na różnych 

etapach rozwoju zarodka

Gill i wsp., 2018

zapłodnienie plemnikiem 

z uszkodzonym 

materiałem genetycznym



Prawidłowa naprawa 

uszkodzeń – zarodek rozwija

się prawidłowo

Brak naprawy DNA –

spowolnienie lub 

zatrzymanie rozwoju 

zarodka a nawet jego 

obumarcie 

Zapłodnienie plemnikiem z 

uszkodzonym materiałem 

genetycznym

Konsekwencje uszkodzeń chromatyny plemnika 

Przedimplatacyjne poronienia

Zaburzenia DNA będą tolerowane podczas implantacji: ryzyko 

poronień, zaburzeń dalszego rozwoju, zmian epigenetycznych, 

wzrostu częstości występowania nowotworów, chorób 

metabolicznych i neurologicznych 



 Rekonstrukcja centrosomu* (UDZIAŁ DWÓCH CENTROLI 

PLEMNIKA)

* Centrosom to nieobłonione organellum komórkowe będące centrum organizacji mikrotubul. Zbudowany jest 

z dwóch centrioli zawierających mikrotubule oraz macierzy. Centrosom zlokalizowany jest na jednym z 

biegunów jądra komórkowego. Przed podziałem centriole ulegają podwojeniu i przemieszczają się do 

przeciwległego bieguna jądra komórkowego. Stają się dwoma biegunami wrzeciona podziałowego 

(kariokinetycznego) niezbędnego do precyzyjnej segregacji chromosomów podczas podziału komórki. W 

zygocie centrosom zbudowany jest tylko z macierzy.

DALSZE PROCESY ZACHODZĄCE W 

OOCYCIE PO WNIKNIĘCIU PLEMNIKA:



Plemniki pozbawione centrioli będą

przyczyniały się do zatrzymania pdziałów

zygoty zarówno w warunkach naturalnej

koncepcji jak i wtedy gdy wprowadzimy

plemnika do oocytu. Taka sytuacja może

mieć miejsce gdy główka z witką plemnika

jest nieprawidłowo połączona –

uszkodzona (abnormal head tail

attachement).



 Fuzja genomów przedjądrzy (kariogamia) – powstaje jądro 

zygoty 20 GODZIN PO ZAPŁODNIENIU

 Powstanie zygoty – zapłodniona komórka jajowa z diploidalną 

liczbą chromosomów

 Podziały mitotyczne – wymieszanie genomów 

* Centrosom to nieobłonione organellum komórkowe będące centrum organizacji mikrotubul. Zbudowany jest 

z dwóch centrioli zawierających mikrotubule oraz macierzy. Centrosom zlokalizowany jest na jednym z 

biegunów jądra komórkowego. Przed podziałem centriole ulegają podwojeniu i przemieszczają się do 

przeciwległego bieguna jądra komórkowego. Stają się dwoma biegunami wrzeciona podziałowego 

(kariokinetycznego) niezbędnego do precyzyjnej segregacji chromosomów podczas podziału komórki. W 

zygocie centrosom zbudowany jest tylko z macierzy.

DALSZE PROCESY ZACHODZĄCE W 

OOCYCIE PO WNIKNIĘCIU PLEMNIKA:



BLOK 

POLISPERMII

WYSTĄPIENIE 

REAKCJI 

KOROWEJ 

SYNTEZA WIELU 

BIAŁEK 

PODJĘCIE 

PRZERWANEJ

METAFAZY II

Twardnienie, 

odporność na 

trawienie 

enzymami 

proteolitycznymi

Blokada 

przechodzenia 

kolejnych 

plemników 

Zmiany w strukturze 

cząsteczek glikoprotein 

osłonki, zwłaszcza w 

ZP2 oraz w ich 

wzajemnym ułożeniu. 

Utrata zdolności wiązania 

plemników; odporność na 

infekcje bakteryjne

delaminaza żółtkowa, 

hydrolaza receptorów 

pl., N-

acetyloglukozaminidaza, 

hialina, GAG

owoperoksydaza

AKTYWACJA OOCYTU



PODSUMOWANIE – ZAPŁODNIENIE –

KASKADOWY, PRECYZYJNIE 

ZSYNCHRONIZOWANY PROCES

ETAPY ZAPŁODNIENIA
1. Penetracja CORONA RADIATA przez plemnik – rola 

chemoatraktantów (progesteron, NO, ANT, typtofan) i 

hialuronidazy plemnikowej i oocytu.

2. Adhezja plemnika do ZP3 – rola receptorów plemnika i ZP3: 

GalT, SED1 / WGA, N –acetyloglukozamina.

3. Reakcja akrosomalna – aktywacja kanałów wapniowych 

plemnika – wzrost wapnia w plemniku;  ZP3 i progesteron 

naturalne induktory r. akr.



PODSUMOWANIE – ZAPŁODNIENIE –

KASKADOWY, PRECYZYJNIE 

ZSYNCHRONIZOWANY PROCES
4.Ponowna adhezja plemnika do ZP2.

5. Interakcja plemnika (region równikowy główki) z błoną 

komórkową oocytu – fuzja – rola receptorów plemnika i oocytu

6. Aktywacja komórki jajowej (reakcja korowa, blok polispermii) 

rola fosfolipazy C zeta)

4. Powstanie przedjądrza męskiego i żeńskiego.

4. Rekonstrukcja centrosomu

4. Powstanie zygoty – fuzja przedjądrzy.



Zarodek w 5. dobie po zapłodnieniu 

ICSI – późna blastocysta

osłonka przejrzysta blastocel > 50% 

trofoektoderma

komórki węzła 

zarodkowego 

blastocel < 50%

osłonka przejrzysta

trofoektoderma
komórki węzła 

zarodkowego 

Zarodek w 5. dobie po zapłodnieniu 

ICSI – wczesna blastocysta

Zygota w 1. dobie po zapłodnieniu 

ICSI

pseudojąderka

przedjądrza (żeńskie i męskie)

Zarodek w 3. dobie po zapłodnieniu 

ICSI 

blastomery 

osłonka przejrzysta



8. Na skutek zapłodnienia dochodzi do:

 Odtworzenia diploidalnej liczby chromosomów

 Określenia płci przez chromosom X lub Y plemnika

 zapoczątkowanie podziałów (bruzdkowanie) 

PODSUMOWANIE – ZAPŁODNIENIE –

KASKADOWY, PRECYZYJNIE 

ZSYNCHRONIZOWANY PROCES





BRUZDKOWANIE

• Zachodzi w jajowodzie i częściowo w macicy

• U człowieka bruzkowanie całkowite

• Wielokrotny mitotyczny podział zygoty –

wzrost hiperplastyczny (faza G1 cyklu 

komórkowego zredukowana do minimum) –

powstają coraz mniejsze blastomery,

• Zona pellucida ogranicza zwiększenie 

bruzdkującego jaja



BRUZDKOWANIE

• Obok podziałów blastomerów dokonują się 

morfogenetyczne zmiany niezbędne do dalszego 

różnicowania zarodka,

• Pierwszy podział po 24-48 godz. po zapłodnieniu

• Bruzdkowanie rozpoczyna się od pierwszego 

podziału mitotycznego zygoty, przechodzi przez 

stadium moruli (3-4 dzięn rozwojui kończy 

powstaniem blastocysty

• Morula – jajo płodowe składające się z 12–16 

blastomerów otoczone Zona pellucida



BRUZDKOWANIE

• Późna morula – zjawisko kompakcji – blastomery 

przylegają do siebie

• Segregacja blastomerów – powstaje embrioblast i 

trofoblast – powsanie blastocysty

• Kawitacja – powstanie jamy blastocysty  (>50% 

objętości blastocysty)

• Blastocysta wczesna – wolna 

• Blastocysta późna – zagnieżdżająca się (bez osłonki 

przejrzystej)

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



POTENCJA KOMÓREK 

ZARODKA

• Blastomery 8. blastomerowego zarodka są 

totipotencjalne, mogą utworzyć nowy zarodek

• Komórki embrioblastu są komórkami 

pluripotencjalnymi, mog różnicować się w komórki 

budujące listki zarodkowe: ekto-, endo- i mezoderma

• Komórki listków zarodkowych są komórkami 

multipotencjalnymi różnicującymi w różne rodzaje 

komórek i tkanek

• Komórki macierzyste listków zarodkowych są 

komórkami unipotecjalnymi różnicującymi się tylko 

w jeden rodzaj komórek

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



ZARODEK 
8-BLASTOMEROWY

BLASTOCYSTA
5 dzień rozwoju

Blastomery: 
komórki totipotencjalne

Węzeł zarodkowy:
Komórki pluripotencjalne

epiblast  ektoderma

hipoblast → endoderma

ektoderma mezoderma endoderma

• naskórek i jego wytwory
• układ nerwowy
• narządy zmysłów

• układ płciowy
• układ moczowy
•układ krwionośny
• układ szkieletowy
• mięśnie
• skóra właściwa

• układ oddechowy
• gruczoły trawienne
• tarczyca, przytarczyce
• grasica
• dolna część układu 
moczowo-płciowego
• nabłonek środkowej 
części przewodu 
pokarmowego

kom. multipotencjalne

• nerwowe komórki
macierzyste 
• kom. macierzyste 
nabłonka

• kom. satelitowe 
mięśni szkieletowych
• hematopoetyczne 
kom. macierzyste

• kom. macierzyste 
krypt jelitowych  

kom. unipotencjalne

osłona przejrzysta

trofoektoderma

kom. multipotencjalne

mezoderma

TRÓJLISTKOWA 
TARCZA ZARODKOWA
16 dzień rozwoju

jama owodni



AKTYWACJA GENOMU ZARODKA 

WARUNKUJE PRAWIDŁOWY ROZWÓJ 

ZARODKA 

• Ma miejsce we wczesnych etapach rozwoju 

zarodka

• Poprzedza ją stopniowa degradacja 

matczynych mRNA

• Kontroluje proces różnicowania komórek

• Aktywacja genów jest progresywna:

 zygota 150 genów

Zarodek 4-8-blastomerowy ok. 2500 genów 

(do 16-blastomerów)

Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021



Jukam i wsp., 

2017



BRAK UBIKWITYNACJI 

MITOCHONDRIÓW

PRAWIDŁOWE 

MITOCHONDRIA

USZKODZONE 

MITOCHONDRIA

UBIKWITYNACJA 

MITOCHONDRIÓW

PROHIBITYNA   

USUWANIE OJCOWSKIEGO mtDNA

• Autofagia – lizosomy

• Mitochondrialne 

nukleazy

• Ubikwityno-zależna 

proteoliza przy udziale 

proteasomów 



NIEEFEKTYWNY PROCES 

ELIMINACJI mtDNA PLEMNIKÓW
• Zatrzymanie podziałów blastomerów 

zarodka

• Apoptoza blastomerów

• Przedimplantacyjne poronienia –

niepłodność idiopatyczna

• Współistnienie obu mitochondriów 

ojcowskich z matczynymi – choroby 

mitochondrialne – konsultacja 

genetyczna
Piasecka i wsp., Andrologia (red. J. Słowikowska-Hilczer), PZWL, Warszawa,  2021


