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Th,e,toitóiseshell]coat colour of the domestic cat is produced by the epistatic effect of the sex-linked orange
genC,(O),,onlthe autosomal black or tahby genes. In cells rvith an O gene on the X chromosome, the fur will be
orangO:(§ih€€r)i,even if there are black or tabby genes on the autosomes.
XoY]gingćrltomsr,or X Y,black or tabby toms, depending upon which aut
with,l twó,],X,,lchromoSom'es have three possibilities: X X- cats wil| be black
rvhićh nutoso,mal,§en;es are present; XoXu animals witl be ginger females, and X Xo cats will be tortoiseshell

ed,pattern ofthe tortoiseshel| coat colour is produced by the random inactivation ofone
:|, s iń each XX cell, which in the cat occurs on about the 12th day of embryogenesis.

Inltheorir,,lńźle,toitoiśes,hell cats should not occur, because normal males do not have two X chromosomes,
and thus thś,:,tuy6',"uur,"olours (orange and non-orange) cannot occur in the same animal. Neverthele§s, many
male tortoisćśhell,,eats have been reported and most have been found to haye an abnormal chromosome comp|e.
ment., In, ,n the chromosome complement and histological anal.vsis of tortoiseshell males in the studied
cat popu, n e, United Kingdom and USA have been described. With an estimated 7.2 milion cats in the

3t/l oftortoiseshell male cats being chromosomally łbnorma| (in the USA , 0.033Vó),
could pos§ess a chromosome complement of XoY/X Y, XX/XY or XXY-

KÓYŃordsl, toitois,eshell cats, chromosomes complement, histologic study

Rude, zwane takżę imbirowym lub pomarańczo-
wyffi, r;rmaszczęnie kota domowego (Felis cafus) wy-
wołane jest przez epistatyczny gen dominujący O
(orange) sprzężony zpŁctą(mający locus na chromo-
somie X), Gen ten dominuje nad swoim allelem ozna-
czonymXo , lub X , a ponadto wykazuje silny epista-
tyczny (tłumiący) wpływ na innąparę genów autoso-
malnych, warunkuj ących umaszc zenie czame : B, bądź
pręgowane: b (11). Tak więc, samce kota domowego
posiadające tylko jeden chromosom X, w przypadku
gdy ulokowany jest na nim epistatyczny gen O (Xu'Y)
sąrude. Jeśli zaś kocur odziedziczył po swojej matce
chromosom X, z nieepistaĘcznąformątego genu (Xo
Y lub X Y), ujawnią się w fenotypie samca umasz-
czenla watunkowa ne pr zez geny auto s omaln e : czame
(X Y BB, X Y, Bb) lub pręgowane (X Y, bb).Nieco
bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce u samic.
Kotki- samice po siadaj ą dwa chromo somy X. Zatem u
samic mogą występowac następujące układy genów:
Xo+Xo-warunkującyrudąbarwę futra, Xo*X ,BB oraz
Xo*X , Bb warunkujące barwę szyl(d)kretową (rudo-
czarnf,, w USA zwaną,,calico", układ XO-X bb wy-

Review

znac z aj ący okrywę ł ac i at ą rudo -prę go w aną or az układ
X X bez genu epistatycznego, który pozwala na
ujawnienie się ekspresji genów autosomalnych warun-
kujących umaszczenie czame, bądź pręgowane, bez
udziału umaszczenia rudego. Czasem można spoty-
kać koty trzykolorowe (tzw. trikolor) czatno-rudo-bia-
łe. Białe odmiany futra dziedziczą się bądź jako cecha
dominuj ąca auto s omaln a bądź j ako poli geniczna (3 ),
a geny warunkujące białą okrywę nie wpływąąna
ekspresj ę genów determinujących wymienione umasz-
częnla.

Szylkretowe, mozaikowe umaszczenie samicy kota
jest dowodem istnienia zjawiska zwanego losową in-
aktywacją jednego z chromosomów X, które wystę-
puje u wszystkich samic ssaków (13). Podczas em-
briogenezy w komórkach XX prawidłowych samic,
dochodzi do przypadkowe go unieczynnienia j edne go
z dwóch chromosomow X - matczynegobądż ojcow-
skiego. Zjawisko to zwlązane jest ze zmniejszeniem
stężenia produktów genów zlokalizowanych na obu
chromosomach X (tzw. kompensacja dawki) do po-
ziomu analo gic zne g o z dawkam,i g en ów wy s tępuj ąc y -



mi u samców, które mają jeden tylko chromosom X
(20), Pojedynczy chromosom X u samców pozostaje
zawsze aktywny, gdyż jego brak w komórce jest za-
wsze cechąletalną. Do inaktywacji chromosomu X u
samic, dochodzi jedynie w komórkach somatycznych,
bowiem komórki rozrodcze aby pozostały aktylvne,
wymagają dwóch chromosomów X (7). Tak więc, z
grupy komórek tworzących zarodek prawidłorvej sa-
micy powstaje mozaika, ponieważ około połowa ko-
mórek będzie posiadała czynny chromosom oj cowski,
zaś pozostałe - aktywny chromosom X pochodzący
od matki. Zdarzająsię jednak odchylenia od tego roz-
kładu. W przypadku delecji fragmentu jednego z chro-
mosomów X, wybiórczo unleczynniony zostaje chro-
mosom uszkodzony. Zkolei, gdy dojdzie np. do trans-
lokacji chromosomu X na autosom, inaktywacji ulega
chromosom prawidłowy, gdyż tnaczej unieczynnienie
mogłobyprzenieść się na autosom, prowadząc do utra-
ty aktywności genów autosomalnych. Sytuacja taka
byłaby analogiczna do utraty autosomu, którazreguły
prowadzi do śmierci zarodka. JężęIi w komórce znaj-
duje się więcej niż jeden chromosom X, pozostałe są
także unieczynnlane.

InakĘwowany chromosom X w postaci silnie skon-
densowanej jest widoczny w większości tkanek jako
grudka chromatyny płciowej (ciałko Barta). Tagaki i
Abe (20), dowiedli, że gdyby w procesie rozwoju w
komórkach soma§cznych brała ldziaŁ informacja ge-
netyczna z obu chromosomów X, dochodziłoby do
zaburzei rozwoju zarodka. Ponadto wykazano, że u
kobiet, których kariotypy zawierają drobne, koliste
chromosomy X nie ulegające inaktyłvacji, występuje
wiele wad wrodzonych oraz znacznego stopnia upo-
śledzenie umysłowe (14), Inaktywacja zachodzi l
wczesnych zarodków pod wpłyłvem sygnału wysyła-
nęgo z ]ocus na chromosomie X, zwanym centrum
inaktywacji. Produktem tego ]ocusjest specyficzny
transkrypt inicjuj ący unieczynnienie chromosomu X,
zwany Xi st (X-inactive- specific transcript) ( 1 8 ). Trans-
krypt ten nie ulega jednak translacji i nie t:Norzy biał-
ka, ani tęż nte przęmleszcza się z jądr a do cytoplazmy
ale pozostaje w jądrze i towarzyszy ciałku Barra (8).
Rola Xist nie jest tak jasna, jak do niedawna sądzono,
ponieważ ekspresję genu Xist wykazano w ludzkich
oocytach (4) oraz w samczym chromosomie X pod-
czas spefin atogenezy (ż).

Inaktywacja chromosomu X u samic, polega praw-
dopodobnie na jego metylacji i maksymalnymzagęsz-
czeniu w formie heterochromatyny (podobnie jak w
pr zy p adku p i ętn owani a chromo s omów), zaś pr zyw r ó -

cenie ekspresji określonych genów więe się przypusz-
czalnie z ich demetylacją(8),

U samic kota losowa inaktywacja jednego z chro-
mosomów Xzachodziw komórkach blastocysty w 12
dniu embriogęnęzy (1). Od tego momentu wszystkie
linie powstałe z komórek blastocysty, w kolejnych
p o działach mitoty cznych b ę dą p owi e 1 aó tch w zor ze c
inaktywacji. W efekcie, samica szylkretowa staje się

mozalkąbowiem w około połowie komórek jej skóry
z układem genów XoX , ulega ekspresji epistatyczny
gen O warunkujący barwę rudą w pozostałych zaś
pozostaje akĘwny gen nie mający działantaepistatycz-
nego, pozwalający na ujawnienie się autosomalnego
umaszczenia czamego lub pręgowanego. W konsekwen-
cji, okrywa samicy stanie się szylkretowa lub mozat-
kowo rudo-pręgowana. Taki model dztędziczęnia oma-
wianych lmaszczęń u kotów, przedstawiony przęz
Long (11), wykazuj ący tż gen O wylviera epistatyczny
wpływ na autosomalne geny czarności lub pręgowa-
tości, rózni się istotnie od wzorca podawanego przez
wielu autorów w znaczących podręcznikach, łącznte
z,,Biologi{' pod redakcją Villee'ego (19), w których
przedstawi ono, iż gen rudego Llimaszczęnla zlokalizo-
wany jest na chromosomie X, a gen umaszczenia czar-
nego uznaje się za alleliczny dla genu O, zatemtakże
sprzężony z chromosomem X, Ponadto nie wspomina
się, iż gen O wykazuje działantę epistatyczne.

Szylktetowe samce kotów iako geneĘczne
ptzykłady zabużeń p]ocesu formowania się płci

Powyżej opisany mechanizm powstawania umasz-
częnla szylkretowego, wydaje się wykluczac wystą-
pienie tego umaszczentau samców, ponieważ nie mają
one dwoch chromosomów x. Jednakże chociażrzad-
ko, szylkretowe samce występują (9,12,15). Są one
e fekt em r o żny ch zabur zęń chro m o s o mowy ch. Każdy
samiec, u które go występuj ą dwa chromo somy X, sta-
je się podobnie do samicy mozaikąlinii komórko\\ych
(wskutek losowej inaktywacji jednego z chromoso-
mów X), w których mogąulegać ekspresji odmienne
geny tego samego locus, wyznaczające barwy futra
analogiczne do spoĘkanych u samic.

W Wielkiej Brytanii aby zbadac częstość występo-
wania kocurów szylkretowych rozesłano specjalną
ankietę do 2585 punktów weterynaryjnych, zktórych
393 ankiety (I5,2%) powróciĘ i dostarczyĘ informa-
cji o 9816 kotach. Spośród 4598 samców,20 rozpo-
znano jako szylkfetowe, co stanowiło 0,43% (I8),
Ponieważ w Wielkiej Brytanii żyje około 7,2 mtltona
kotów, a udziałkocurów szylkretowych oszacowano
na0,430ń,należy oczękiwac w całej populacji kotów
brytyjskich około 14 700 samców szylkretowych z
r ó żny mi zabur zęntami chro mo s o mowymi . Z kolęi, w
populacj i wszystkich odnotowany ch I 447 szylkreto-
wych kotow, samce stanowiĘ I,3 6Yo. Przybltżona czę-
stość występowania samców szylkretowych w USA
j est znacznie niższa niż w Wi e lkiej Brytanii. O sz ac o -
wano, że jedenna 3000 kotów szylkretowych w USA
to samiec, co stanowi 0,033Yo (3). Od lat 60-tych do
chwili obecnej określono płeć cytogenetyczną oraz
szczegoŁowo opisano histologię jąder u kilkudziesię-
ciu szylkretowych kocurów (tab. 1). Oznaczanięka-
riotypów wykonywano w hodowlach leukocytów, z
których nie wszystkie komórki wykazywały dobry
wzrost oraz jasny obrazksztńtu. prążków i liczby chro-
mosomów Naprzykład samiec oznaczony w tab. 1 nr



Tab. l. Kariotypy badanych szylkretowych samców-kotórv wg
Long i wsp. (10), Leaman'a i wsp. (9) orazLong(12)

14, zkariotypem 38,XX/38XY w badaniu cytogen-
Ęcznym na 20 oznaczonych kariotypów w hodowli
jego leukocytów, wykazał: w 7 komórkach układ chro-
mosomów 38,XY, w 11 komórkach 38,XX, w jed-
nej prawdopodobnie 39,XXY i w jednej także praw-
dopodobnie 3],XO (12). Tak więc, podany kariotyp
opiera się jedynie na wybiórczymbadantu pewnej gru-
py komórek hemop o ety czny ch. I lustracj ą te go stwi er-
dzęnia mogąbyć samce nr 9, 18 i25 (tab.1), z kario-
łpem ozrLaczonymj ako 3 S,XY u których j eśliby uznaó
wynik badanla zareprezentatyłvny dla wszystkich so-

maty czny ch kom órek organizmu, ni emo z liwe byłoby
wystąp ieni ę umaszc zęnia s zylkretowe go. Ni ezwykl e
intere suj ąc e byĘ dw a pr zyp adki s amc ów oznaczony ch
nr 19 oraz 23. Samiec nr 19 okazał się wnętrem, a ana-
liza cyto genety czna wykazała istnienie j edynie komó-
rek samiczych- 38,XX. Następnie okazało się, ze jedna
gonada była o vo t e s ti s z wyr ażnymi ob szarami rozwo -
ju pęcherzyków połączonych z nasieniowodami po-
zb awionymi sp errnato cytów. Inform acj a ta była pierw-
sząw piśmiennictwie o istnieniu ovotestisukotów (9).
Druga gonada była jądrem, w którym nie stwierdzono
spermatogenezy. Zwieruę to było albo chimerą XX/
XY, przy czym w hodowli leukocytow nie udało się
wykryć komórek X! albo efektem translokacji genu
Sry (deterrninującego płeć męską zlokalizowanego na
chromosomięY oraz niezbędnego do pojawienia się
struktur jądra) na chromosom X lub na autosom. Z
kolei, samiec nr 23 o analogicznym do samca nr 19
kariotypie - 3S,XX był najprawdopodobniej chimerą
bowiem w badaniu histologicznym jąder wykazano u
niego spermatogenezę.

Według Long (12) najczęstszymi układami chromo-
somów u badanych samców szylkretowych są: chime-
ryzm 38,XY/38,XX (30%), układ 39,XXY trisomia
chromosomów płciowych, odpowiednik zespołu Kli-
nefeltera u ludzi (20%), chimeryczna postać zespołu
Klinefeltera - 38,XY/39,XXY (I0%) oraz układ po-
zomle prawidłowy 38,XY (I0%). Spośród wszyst-
kich badanych przypadków, prawie wyłącznie grupa
samców o kariotypie 3S,XY wykazywała się płodno-
ścią lub obecnością plerrrników w najądtzach. Obec-
ność komórek 3S,XY jest bowiem konieczna aby sa-
miec był płodny lub co najmniej posiadał plemniki w
najądrzach, jednakze istnienie takiej linii komórkowej
nie stanowi gwarancji jego płodności.

Wszystkie koty-samce 39,XXY były bezpłodne.
Histologia jąder kotów 39,XX! pomimo tego, że
wszystkie były bezpłodne, rcżniła się pod względem
Ilczby komórek śródmiąższowych. Różnica ta mogła
by ć bardziej subiektywn a ntż ręalna i wynikać z roz-
miarów kanalikow nasiennych, które z kolei zależąod
wieku, w którym zwl,erzęta były badanę oraz z faktu,
że nię funkcj onuj ące kanaliki nasienne mogą kurczyć
się i degenerować z wiekiem. U młodych, nledojrza-
łych zwierząt widoczne były w kanalikach spermato-
gonie, Ięcz u dojrzałych zwlerząt były one nieobecne,
zaś cytoplazma komórek Sertoliego była znacznie
zwakuoltzowana. Ponadto u niedojrzałych samców z
układem chromosomów 39,XX! obsetwowano nie-
znaczne różnice w wielkości jąder w porównaniu do
normalnych zw ierząt i dlate go są one zallczane przęz
ni ektórych autorów do ko curow szylkretow y ch z,,nor -
malnymi" gonadami. Podobne anomalie i brak sper-
mato genezy opisano u psa z kariotypem 79,XXY ( i 0).
ZkoleiumężczyznzzespołemKlinefeltera(47,XXY),
większo ść badaczy stwierdziła występowanie małych,
atroftcznych jąder bez komórek płciowych i zarośnię-
te nasieniowody. Funkcja endoĘmna jąder jest zawsze
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osłabiona, z niską sekrecjątestosteronu i podwyzszo-
nym poziomem FSH. Jednakże w nielicznych przy-
padkach stwierdzano normalną morfologię jąder, w
których w okresie dojrzewania następowały tylko nie-
wielkie zmiany w kanalikach nasiennych. Kanaliki
zawierały jednak wyłącznte komórki Sertoliego (5).
Zespoł Klinefeltera u ludzi występuje z częstością 1
na 800- 1000 urodzeń chłopców. Odnotowuje się u nich
częstsze o 5,5oń przypadki wnętrostwa ntżw popula-
cji chłopców kontrolnych - 46,XY (17). Stwierdza się
równi eż sł aby ro zw ój zew nętr zny ch nar ządów pł c i o -

wych oraz wiele somatycznych anomalit nie zwtąza-
nych z procesem płciowym, jak agenezja nerek, toz-
szczep podniebienia oraz przepuklina pachwinowa.
Częstość tych anomalii w porównaniu do populacji
kontrolnej chłopców była wyższa aż o 18%. Foss i
Lewis (5) badali 466 niepłodnych mężczyzn, z kto-
rych 15 (3)%) zakwalifikowano jako przypadkt ze-
społu Klinefeltera - 47,XXY. Czteręch z piętnastu
mężczyzn, miało w badanych ejakulatach (przynaj,
mniej w jednym) ruchliwe plemniki. W powtórzonych
dla tych czteręchpacjentów badaniach kariotypu, wy-
konanych w komórkach uzyskanych z hodowli leuko-
cytów i fibroblastóq wykazano, iż jeden zntchposia-
da mozaikowy kariotyp: 46,XY|47,XXY. U pozosta-
łych, potwierdzono dtagnozę kariotypu - 47,XXY.
Następnie wykonano u tych mężczy zn b i op sj ę j ąder w
celu wykonania badania histologic znęgo. Obrazhisto-
|o gtc zny w ykazaŁ nte dojr załe struktury j ąd er, z r ó żne -
go stopnia zwłóknieniem przewodów (stwardnienie
s zkl i s te or az atr ofta p rz ew o dó w nas i ennych), p ołączo -
ne z lozrostem komórek Leydiga. Ęlko u pacjenta,
maj ącego kariotyp mozaikowy 46,XY l 47,XXY stwier-
dzono obecność plemników w obrębie jednego nasie-
niowodu. Stwierdzenie to, potwter dzlło poprzednie
wyniki Warburga (2l),który także wykazał, że jądra
mężczyzn mających mozaikową postaó zespołu Kli-
nefeltera, w rzadkich przypadkach mogą zawierac
żywe plemniki, chociaż w ekstremalnie niskiej |iczęb-
ności.

O mawi an e ab erracj e zw iązane z b ezpło dno ś c i ą ko -

curów zostaĘ wykryte jedynie dlatego, tżniezwykła
s zylkretow a b arw a futra s amc a zo stała uznana za mar -
ker bezpłodności i stała się czynnikiem stymulującym
badania. Jednocześnie dziwi fakt, że piśmiennictwo
nie wspomina o samcach mozaikowatych rudo-pręgo-
wanych o genotypie XO*X Y bb Qub o odmianie trzy-
kolorowej rudo-pręgowano-białej ), które powinny ist-
nieć w liczbieZ5ońw stosunku do ogółu samców szyl-
kretowych (więc b ar dzo rzadko) t także by ć b ezpłod-
ne. Wydaje się oczyłviste, że tego rodzaju nieprawi-
dłowości chromosomalne są obecne równie ż l inaczej
umaszczonych kotów wszystkich ras. Pozostają one
niewykryte, poniewaz wiele samców jest kastrowanych
przed osiągnięciem dojrzałości, co powoduje ukrycie
ich bezpłodności. Więcej informacji o podobnych lub
analo gic zny ch zabur zeni ach chromo s omowych, mo z -
nauzyskac z publikacji doĘczących człowieka. Jacobs

(6), przedst aw tła wyniki badań 1 1 1 niepłodny ch męż-
azy zn z ze sp ołem Kl ine fe lter a wykazuj ąc, że r o dzic e
tych pacjentów posiadali dodatkowe chromosomy X,
które przekazali swym synom. Na 100% badanych
przypadków - 49% zatstniało z przyczyn zaburzęń
mejozy u ojców, ktorzy s!\rym synom przekazali w
gamecie zarówno chromosom X jak i Y wskutek ich
nter ozdzięlenia (nondysjunkcj i) podczas I podziału
mej otyczne go. P ozo stał ę 5 Ioń przypadków wystąpiło z
powodu zaburzęimejozy u matek, przy czym72% (z
Sl%)byłoefektemnondysjunkcjirwtązanejzlpodzia-
łem mej oĘ czny m, a 28oń z II p o działem mej oĘc zny m.
Wyniki przlĄoczonych badań stawiaj ą w nowym świe-
tle ugruntowane twierdz enie, tż ryryko wystąpienia tego
rodzajuanomalii chromosomowych u potomstw a zalę-
ży odmatki iwzrastaistotnie z jej wiekiem.

Ghimeryzm ch]Omosomowy
u ktewnych samców szylkretowych

Leaman i wsp. (9) badali płodność kocura szylkre-
towego będącego chimerą krwi 38,XX/38,Xl który
w badaniu biopsyj nym j ąder wykazał obecność ruchli-
!\rych plemników. Samca tego skojarzono z kotkąmie-
szańcem pochodzącąpo ojcu abisyńskim i matce prę-
gowanej. Kotka urodziła3 pręgowane kocurkii2 szy|-
kretowe kotki, o prawidłowych kariotypach.

Z kolęi Long (I2), b adała rodzeństwo i matkę s am-
ca szylkretowego. Bardzorzadko krewni kota szylkre-
towego są dostępni badaniu i opisana sytuacja stwo-
r zyŁa możItwo ś c naświetleni a etio lo gii anomalii chro -

mosomowych obecnych w tej rodzinie. Badania wy-
konano najpierw u 1l-miesięcznęgo szylkretowego
samca (przypadek 1). Jedno z rodzeństwa -brat,był
pfęgowanym samcem (przypadek 2) zaś siostra (:prry-
padek 3), łaciatąbiało-pręgowaną samicą. Matka (przry -

p adek 4), także b i ało -prę go w ana, zo stała t owni eż p o d-
dana badaniu. Ojciec rodzeństwa byłnieznany.

Kot z przypadku 1 miał pomarańczowe ła§ i czar,
ne pręgi z rozległymi biaĘmi plamami. Wśród poli-
czonych 33 komórekwhodowli limfocytóą 19 miało
kariotyp 38,XX a14 - 38,XY. Histologicznie oba ją-
drabyły podobne, Niektóre kanaliki nasienne wyka-
zywŃ aktywną spermatogene zę, a Inne całkowity brak
komórek rozrodczych. Plemniki były obecne w ogo-
nie najądrza i w konsekwencji wydaje się, ze zwierzę
to byłoby płodne.

Kot z przypadku 2 (pręgowany brat) takżebył chi-
merą krwi 38,XX/38,XY. Na 14 komórek, 9 miało
kariotyp 38,XX, a 5 - 38,XY. Pręgowany kocur został
już niestety wykastrowany i nie było żadnych infor-
macji o histologii jego jąder. Hodowla limfocytów kota
z pr zy p adku 3 (b i ało -prę go wana s i o s tra) w ykazyw ała
słabywzrost, ale pomimo to w 6 wypadkachoznaczo-
no kariotypy: 2 komórki miały układ chromosomów -
38,XX, zaś 4 - 38,XY. Kotka ta, mimo chimeryzmu
chromosomów płciowychbyła płodną samicą i uro-
dzlłaprzedrozpoczęclem badań 5 zdrowych kociąt (2
kocurki i 3 kotki). Po porodzięzostaławysterylizowa-



na. W trakcie zabieguchirurgicznego nie stwierdzono
żadny ch nieprawidłowo ś ci. W przyp adku 4 (b iało -prę-
g o wanej matki) nie znaleziono dow o dów chimeryzmu
chromosomów płciowych, Dwie z 5] badanych ko-
mórek miały dodatkowy autosom, który został w obu
pr zyp adkach zidentyfikowany j ak D4.

Powyzej przytoczone badanie jest pierwszym w pi-
śmiennictwie światowym opisanym przypadkiem chi-
meryzmu chromosomów płciowych u rodzeństwa kota
szylkretowego (12). Dowody w postaci barwy sierści
oraz histologii jąder dowodzą że szylL<retowy samiec
musi być w całości chimerą. Jednakże, chimeryzm
całego ciała jest trudny do wytłumaczęn:ra, ponieważ
w założeniu p o wini en b y c rczlltatem fuzj i dwó ch b 1 a-
stocyst (9). Mimo tej logicznej hipotezy, jest to mało
prawdop o dobne wydar zenię, Alternatywne te ori e, ta-
kie jak oddzielne zapłodnienie oocytu i ciałka kierun-
kowego lub dwóch oocytóww obrębie jednej warstwy
przejrzystej wydająsię j ęszczę mniej prawdopodobne
(9). Opisane rodzeństwo mogło być ewenfualnie chi-
merami jedynie w linii hemopoetycznej, poniewaz
badaniu poddano tylko komórki krwi. Jednakże na-
wet chimeryzm hemopoetyczny u kota jest trudny do
wyj aśnieni a, ze w zględu na strefową naturę śró dbłon-
ka łożyska,która nie sprzyja pojawianiu się anasto-
moz międzynac zyniowych ( 1 2). Ł oży sko ko smówko -

wo-omoczniowe ma charakter błonowy na biegunach
i ostatecznie jest ograniczone do wąskiego paska rów-
nikowego. Dlatego nie jest prawdopodobne aby mo-
gła nastąpić fuzjanaczyń łożyskowych pomiędzy ro-
dzeństwem, jak ma to miejsce np. u bydła w przypad-
kach frimartinizmu. We wczesnych okresach życia
płodowego kota, bogato unaczyniony woreczek żółt-
kowy lczestniczy w powstawaniu łożyska żółtkowo-
kosmówkowego, ale proces ten cofa się między 21 a
24 dntem i w tym stadium każdy płód znajduje się
wewnątrz delikatnego pęcherza omoczniowego ( 1 6),
stanowi to znacznę utrudnienie dla transferu komó-
rek prekursorowych szpiku kostnego i powstania chi-
meryzmu w linii hemopoetycznej, Tak więc, etiologia
chimeryzmu chromosomów płciowych w tej rodzinię
kotów pozostaj e zagadką.
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LAVEN R.A., BROVEN M. J.: Użycie kąpieli an-
tybiotykowej kończyn w leczeniu zapalenia skóry
racic krów. (Use of an antibiotic footbath in the tre-
atment of bovine digital dermatitis). Vet. Rec. 147,
503-506, 2000 (18).

Zapalenie skóry racic u krów z reguły dotyczy koronki i szpary między. aci-

cowej Jest ono jedną z najczęstszych przyczyn kulawizny u bydła mlecznego w
chowie alkierzowym Etiologia choroby jest nadal nie w pełni wyjaśniona. Drtżą

rolę przypisuje się jednak czynnikom zakażnym. Dlatego też w terapii zalecane

są najróżniejsze antybiotyki. Po 4 dniach kąpieli kończyn l l ] krów u 55 krów

mleczlychzzapaleniem skóry racic (grupa I), które poddawano kąpieli, po dwóch

1<olejnych udojach przez 4 dni w wodzie z dodatkiem 35 mg etytrornycyny nasi-

lenie zmian chorobowych i bolesność ulegĘ zmniejszeniu. W grupie 55 krów

rrrlecznych (grupa II), u których kąpiele zastosowano dwukrotnie w odstępie 4

dni nasilenie zmian chorobowych i bolesność były podobne jak w grupie I Ką-
pieJe kończyn w wodzie z dodatkiem eryfomycyny są bardzo tanią i skuteczną

metodą ]eczenja, Nie eliminuje ona jednak całkowicie infekcji.
G.

FREEMAN S. L., ENGLAND G. C. W.: Badanie
przydatności romifidyny i detomidyny dla klinicz-
nego znieczulania koni. (Investigation of romifidi-
ne and detomidine for the clinical sedation of hor-
se§). Vet. Rec. 147,507-511,2000 (18).

U koni do znieczulenia i unieruchomienia i osłabienia akcji serca wykorzy-
stuje się wiele agonistów a-2-receptorów adrenoergicznych, wśród których jest

ksylazyna, detonridyna i romifidyna. Romifidynę w dawce 80 i l20 pg/kg zasto-

sowano u 30 koni, u których wykonywano zabiegi dentystyczne, zaś detomidy-
nę stosowano w dawce 20 pg/kg. Preparaty podawano l(ateterem do żyły jarz-

mowej Na 15 minut przed podaniem prepalatu i rv odstępach 15 minutowych

po ich podaniu określano częstotliwośc tętna i oddechów, nasilenie obrzęku wargi

górnej, reakcję na bodźce dotykowe i sfuchowe, głębokość znieczulenia. Romi
fidyna w dawce 120 pg/kg dawała lepsze efekty. Efekt sedacyjny detomidyny

był taki sam jak romifidyny w dawce 120 pg/kg jednakże czas sedacji był iden-

tyczny jak po podaniu romifidyny w dawce 80 pg/kg 
G,


