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Artykuł przeglądowy

Czym jest płeć? Jednoznaczna odpowiedz na to po-
zomię proste pytanie nie zawsze jest mozliwa, bowiem
kształtowanie płci u ssaków jest procesem obejmują-
cym szeleg przemian, gdzie jeden etap inicjuje nas-
tępny, tworząc swoistą kaskadę zdarzen, w ktorych
przebiegu ostatecznie bycie samcem bądz samicą nie
wyczerpuje wszystkich fenotypowych możliwości.
Kształtowanie płci może podlegać działaniu wielu
czynników w trakcie wczesnego rozwoju ontogene-
ty czne go, mo gących modyfi kować, hamować, lub zu-
pełnie zmięniac przebieg tego skomplikowanego pro-
cesu, w wyniku częgo mogą pojawiac się osobniki,
których płec nie jest możliwa do jednoznacznego zde-
finiowania, Poszukiwanie tych czynników nie zostało
jeszcze zakończone, W niniejszym opracowaniu zo-
staną omówione naj ważniejsze z nich.

W procesie formowania płci można wyróżnić za-
sadniczo dwa etapy: determinację i róznicowanie płci.
O ile ten drugi proces jest juz stosunkowo dobrze po-
znany) o tyle determinacja płci, pomimo znaaznego
p o stępu nowych technik b ad aw czy ch, p ozo staj e w ciĘ
nreJasna.

Genetyczn a płec o s obnika (tzw. płeć chromo s omo -
wa) znana jest juz w chwili zapłodnienia, kiedy ustala
się odpowiedni dla określonej płci zestaw chromoso-
mow XX (samica) bądż XY (samiec). Czy jednak
moment ten mozna uznać za ostateczny? W przewa-
żającej większości przypadków tak, ale nie zawszę.
Zanimjednak będzie mozliwe zrozumienie tego bra-
ku jednoznaczności, należy zastanowić się, co dzieje

.,. &47

Review

się w rozwrjającym zarodku, bez względu na otrzy-
many w chwili zapłodnienia zestaw chromosomów
płci,

Pierwszym, dającym się zaobserwować sygnałem
w procesie kształtowania płci jest pojawienie się pier-
wotnych komórek płciowych w endodermie pęcherzy-
ka zółtkowego,tużprzy zawiązku omoczni (22). Stąd
komorki te czynnie wędrują przez krezkę jelitową
w kierunku pranerczy, a ostatecznym ich celem jest
gtzebień płciowy tworzący się z komórek mezenchy-
maty c zny ch, wyw ędro wuj ąc ych z pr anęr c za i n abłon -
ka mezodermalnego, pokrywającego pranercze (29).
Po ich wniknięciu nabłonek intensywnie proliferuje
i lvrasta do środka grzebieniapłciowego, tworząc do-
okoła pierwotnych komórek płciowych tzw. sznury
płciowe. Jednoczęśnie komórki płciowe intensywnie
dzieląsię mitotycznie, a grzebteń płciowy stopniowo
oddziela się od pranercza, stając się zawiązkiem pier-
wotnej gonady, przy czymjest to twór nadal bipoten-
cjalny, podobnie jak pierwotne komórki płciowe, któ-
re na tym etapie embriogenezy mająpotencjał rozwo-
ju zarówno w gamety zeńskie, jak i w gamety męskie,
bez względu na obecny jeden z chromosomow płci.
Różnicowanie w oogonia czy spelmatogonia odbywa
się pod wpĘwem somatyc zny ch komórek pierwotnych
gonad (29) i to właśnie ich molekulame przemiany
decydują o przyszłej płci (tzw. płci gonadalnej), przy
czym pToces ten przebiega pod wpĘwem wielu czryn-
ników genetycznych, których omówienie jest przed-
m iotem niniej szego opracowania.

Wiele lat zajęły poszukiwania właściwego genu,
odpowiedzialnego za determinacj ę pierwotnej, bipo-
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tencjalnej gonady w jądra. Temu hipoteĘcznemu ge-
nowi nadano miano (TDF) Testis Determining Factor
(26). Punktem wyjścia w tych poszukiwaniach była
analiza osobników z ab en acjami chromosomowymi,
których skutkiem fenotypowym było wykształcenie
płci zeńskiejprzy kariotypie XY lub płci męskiej przy
braku chromo s omu Y. Przy takim podej ś ciu metodycz-
nym słusznię zak<ładano, tż w translokowanym azy
del e cyj nym re gionie znaj duj e si ę czynnik warunkuj ą-
cy determinację jądrową, W 1990 r. został ostatecznie
opisany hipotetyczny TDF u ssaków, któremu nadano
nazwę (SRY) - Sex Region of the Y (17).

sRY
SRY jest maĘm, jednoeksonowym genem, kodują-

cym białko wielkości około 220 aminokwasów, przy
czrym białko to składa się z trzech regionów, wśrod
ktorych najbardziej istotne znaczęnie w aspekcie peł-
nionych funkcji biologicznych posiada centralnie po-
łożona domena HMG (high mobility group), charak-
terystycznadla cąmników transkrypcyjnych ( 1 3). Trze-
ciorzędowa struktura domeny HMG jest trojhelikarna
i przybiera kształt Iitery L, przy czym ramię krótkie
formowane jestprzezhelisy I i2,natomiast ramię dłu-
gie, N-końcowe, przęz helisę 3. Wklęsła powierzch-
niaL-kształtu wchodzi w interakcj e zmniejszym row-
kiem DNA, co umozliwia wiązanie i załamwvanie
DNA w obszarach regulatoroł\ych genów docelowych
(I3) przy największym powinowactwie do sekwencji
AACAAAG i AACAAAT. Dla ludzkiej i mysiej do-
meny HMG wykazano, iż jest ona zdolna do wiązanta
z DNA pod kątem 60o-85o. Pozwoliło to na bardziej
pr ecy zy jne określenie j ej fu nkcj i j ako,,architekt onicz-
nego" czynntka transkrypcyjnego, ktore go dziaŁanie
sprowadza się do wpły!\Ąl na strukfurę chromatyny
w regionach regulatorowych docelowych genów, co
ostatecznie pozwala na montowanie kompleksu regu-
latorowego (30), Region HMG wykazuje daleko po-
sunięty konserwaĘzm geneĘ czny,natomiast pozostałe
dwa regiony, połozone przy N- i C-końcach, charakte-
ry zLLj ą stę znaczną zmi enno ś ci ą mi ędzygatunkową
przy czymfunkcja tych sekwencji nie zostaŁa,jak do-
tąd, j ednoz nacznie okre ślona.

Model ekspresji SRY wydaje się specyficzny gatun-
kowo, przy czym konsekwencje biologiczne działal-
ności SRY sąraczej zbteżne u wszystkich poznanych
pod tym względem gatunków ssaków (21),

U myszy transkrypt SRY pojawia sięw komórkach
somatycznych grzebienia płciowego, z którego w},\ń/o-
dząsiękomorki Sertoliego, między 10,5. a 12,5. dniem
po zapłodnieniu ze szczytemw 1 1,5. dniu i utrzymuje
się tylko do momentu pojawienia się pierwszych syg-
nałów morfo 1o gi c zne go ukierunkowania pi erwotnej
gonady w płodowe jądra (10,28). Zkolęi u ludzi
mRNA SRY zaczynapojawiać sięw41. dniupo owu-
lacji, ze szczytem w 44, dniu i utrzymuje się, ale juz
w mniejszych ilościach )przęz cały okres rozwoju em-
brionalnego i dłużej. Przy użyciu przeciwciał mono-

klonalnych wykazano obecność białka SRY w komór-
kach Sertoliego w 26 tygodniowych zarodkach,
u chłopców w wieku 1 miesiąca, atakżę u dorosłego
mężczyzny w wieku 32lat (32). Podobnie u kangu-
row, świń iprzeżuwaczy transkrypcja SRY zbiega się
w czasie z okresem determinacji jądrowej t jest za-
uważalna nie tylko w płodowych jądrach (na pozio-
mie nieco niższymniżumyszy), ale równiez w gona-
dach dorosĘch osobnikow płci męskiej (18). Nasuwa
się zatem pytanie, skąd takie różnice we wzorze eks-
presyjnym SRY? Należy w tym miejscu podkreślić,
że mysz nie jest gatunkiem typowym, aczkolwiek
w licznych badaniach uznawana jest za zwlerzęmo-
delowe, Zważywsryl nawzór ekspresji lludzi, torba-
cz1l iprzeżllwaczy możnaby postawić hipotezę, iż SRY
p e łni, p o za tntcj acj ą determinacj i j ądrow ej, także inną
rolę, niż tylko roznicowanie grzebteniapłciowego lub
że jego ekspresj a p oza grzebteniem płciowym nie ogra-
nicza jego funkcji tylko do tego kluczowego momen-
tu. Jeśli jednak takie wyttumaczenie szerokiej ekspre-
sji byłoby prawdziwe, działanie białka SRY w już
wykształconych j ądrach stałoby się nieuchwytne, bo-
wiem mutacje zfloszące jego aktywność biologiczną
oddziaŁlĄąĘlko na nieprawidłowy rozwoj j ąder i kon-
s ekwentnie na pro c esy rw iązane z ich akĘwno ścią ste-
roido genną . P r zypuszcza się r ównież, ze potencj alny,
wieloetapowy model ekspresji SRY u gafunków in-
nychntż myszyjest zbyteczny i że jedynie myszy za-
chowuj ą minimalną ekspresj ę, niezbędną wyłącznte do
inicjacji determinacji jądrowej. W powyzszym kon-
tekście interesujące spostrzezenie opisał Koopman (18)
wykazując , iż w tkankach dorosĘch osobników syn-
tetyzowany jest kołowy transkrypt SRt który nie ule-
ga translacji i jako taki wydaje się zbędny, w przeci-
wieństwie do funkcjonalnego produktu genu SRt jaki
powstaje w grzebieniu płciowym. W ten właśnie spo-
sób można wytłumaczyć odmienny wzór ekspresji
SRY dla myszy i innych gatunków ssaków Mozna
zatęmprzyjąc, iż SRY inicjuje proces formowania ją-
der, pr zy czym działanie te go białka nie j e st koniecz-
ne do ltrzymania zachodzących w nich w dalszych
etapach procesów morfologic zny ch (29).

sFl
Czynnik steroidogenny SF1 (8) jest jądrowym re-

ceptorem hormonalnym z rodziny orfanów, będącym
produktem geml FTZ-FI (nazewnictwo ma związek
zę znacznąhomologią z gęnęm fushi-tarazu u muszki
owocowej ). Produkty omawianego genu są niezbędne
we wczesnych etapach gonadogenezy w grzebieniu
płciowym, atakżę w pierwotnych tkankach steroido-
gennych, takich jak: kora nadnerczy, komórki Leydi-
ga, jajnikowe ciałka lutealne, komorki osłonki i ko-
morki ziarniste (24). J e go ekspresj a w grzebieniu płcio -
wym poprzędzau samców pojawienie się pierwszych
produktow genu SRY iprzypada, podobniejak u sa-
mic, na 9, dzięńpo zapŁodnieniu (8). W dalszych eta-
pach rozwojowych, po I2,5. dniu po zapłodnieniu,
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FTZ-FI ulega ekspresji w sposób płciowo-dymorftcz-
ny ze znacznąekspresjątylko w jądrach. Funkcja SFl
nie jest do końca wyjaśniona, wiadomo jednak, iż jego
ekspresja wymagana jest w trzech różnych okresach
podczas rozwoju jąder. Pierwszy z nich to moment,
kiedy w grzebieniu płciowym ustala się odpowiednie
środowisko umożliwiaj ące ekspresj ę SRY następnie
w komórkach Sertoliego jako niezbędny czynnik re-
gulujący ekspresję genu AMH kodującego hormon
odpowiedzialny u samców za regresję przewodów
Miillera i ostatni, trzęct moment, to regulacja stero-
idogenezy w komórkach Leydiga (15), U homozygo-
ty czny ch my szy, pozbawionych genu F T Z-F I ob s er-
wuje się agenezjęgonad, nadnerczy i podwzgórza(8).

WT1

Analtza molekularna pacjentów z syndromem De-
nysa-Drasha i Frasiera umozliwiła identylrkację ko-
l ej ne go geru zaangazowanego w proces determinacj i
płci. Udowodniono bowiem, iż za obie jednostki cho-
robowe, którym towarzyszy dysgenezja gonad, odpo-
wiedzialne są mutacje w genie WTl (Wilms tumor),
zmapowanym u ludzi w chromosomie 11, w regionie
11p13 Q2).Udział genu WT1 w rozwoju gonad po-
twierdziĘ rowniez badania na mys zach z niecrynnąjego
kopią u których stwierdzono agenezję gonad i nerek.

Pierwsze transkrypty WTl pojawiają się u myszy
w grzebieniu płciowym w 9. dniu po zapłodnieniu i -
podobnie jak SF1 - sąniezbędne do jego rozwoju. Po-
nadto wykazano ekspresję WT1 w rozwtjających się
nerkach, mezotelium i pierwotnych gonadach (6). Gen
WTl zawiera kilka miejsc splicingowych, czego kon-
sekwencją jest, w zależności od docelowych funkcji,
powstawanie czterech różnych izoform białka WT1
(2). Wspolną ich cechą jest występowanie motywu
palcow cynkowych typowych d|a czynnlków trans-
krypcyjnych.

Region promotorowy genu SRY posiada miejsca
konsensusowe dla wiązania WT 1, wobec czego przy j-
muje się, tż gen WT1 spełnia kluczowąrolę w deter-
mi n acj i j ądro w ej j ak o c zy nnik stw ar zaj ący o dp o w i e d-
nie środowisko dla ekspresji SRY oraz bezpośrednio
reguluje poziom tej ekspresji (6).

L!M1

LIMl u człowieka, z homologiem LIMI u myszy,
należy do licznej grupy genów HOMEO-box, które na
poziomie molekularnym regulują organogenezę u wie-
lu gatunków ssaków. Utrata, w wyniku mutacji, biolo-
gicznej aktywności LIM1 u myszy jestprzyczynąbra-
ku zawiązków głowy, co czyni tę mutację - w bardzo
jeszcze wczesnych etapach rozwojowych - letalną ( 1,

25). Niemniej jednak zarodki, które mimo to utrzy-
mĄ sięprzy życiu, nie posiadaĘ nerek i gonad. Przy-
puszcza się, że LIM1, podobnie jak SF1 i WT1, jest
zaangażowany w doj rzewani e grzeb ienia płc i owe go,
choctażjego precyzyjna rola w indukcji rozwoju go-

nad nie jest do końca wyjaśniona, co w znacznej mie-
rze związane jest z faktem letalności mutantów LIMl.

sOxg

Gen SOX9 jest genem autosomalnym, należącym
do licznej rodziny genów SOX (SRY-related HMG
box), które koduj ą białka zaw ter alące domeny HMG,
podobne do tych, jakie zidentyfikowano w białku SRY.
Przyjmuje się, ze przyna|eżność do tej rodziny uza-
leżniona jest od stopnia homologii z białkiem SRY na
poziomie pierwszorzędowej struktury, która powinna
wynosić przynajmniej 60% (19). W ten sposób opisa-
no grupę ltczącąponad2} genów. Spośród nich jedy-
nie dwa pełnią prawdopodobnie znaczącą funkcję
w procesie detrminacji płci. Jednym z nichjest właś-
nie gen SOX9.

Struktura SOX9 jest Ępowa dla czynników trans-
krypcyjnych, posiadających funkcjonalną domenę
transaktywuj ącątwiĘącą się z DNA, ze szczególnym
powinowactwem do sekwencji AACAAT i AACA-
AAG, a więc typowych także d|a białka SRY. Liczne
badania wskazują ze w białku SOX9, poza domeną
HMG kodowaną częściowo przez ekson I t2,bardzo
istotne znaczęnie funkcjonalne przypisuje się C-ter-
minalnemu regionowi kodowanemu przez ostatni, trze-
ci ekson genu SOX9 (7).U ludzi w obszarzeĘmleży
domena bogata w reszty PQS (reszty 386-509), czyli
prolinę, serynę i glutaminę, zaś poprzedza jądomena
PQA (reszty 339-379), bogata w prolinę, serynę i ala-
ninę, przy czym obie domeny sąniezbędne do op§łnal-
nej aktywności transkrypcyjnej tego białka (20),

U myszy SOX9 ulega ekspresji we wczesnych eta-
pach rozwoju zarodkowego w tkance mezenchyma-
Ęcznej,w miejscach jej przeks ztaŁcania się w chrząstkę
otaz w prekursorowej linii komorek Sertoliego grze-
bienia płciowego (4), Pierwsze transkrypty pojawiają
się w nim 10,5. dnia po zapłodnieniu, zaś szczyt eks-
presji notowany jest na II,5. dzień. a więc w tym sa-
mym czasie, kiedy przypada szczyt ekspresji SRY.
W 13,5. dniupo zapłodnieniu ekspresję SOX9 można
obserwować w rozwijającej się korze jądra orazw dal-
szym ciągu w komórkach Sertoliego, gdzie utrzymuje
sięprzez caĘ okres życiapłodowego i pozapłodowe-
go. Poziom ekspresji SOX9 zwiększa się w grzebie-
niu płciowym osobników płci męskiej, podczas gdy
w grzebieniupłciowym samicy, będącej natym samym
etapie rozwojowym, ekspresja SOX9 odnotowana jest
jako marginalna (4).

Precyzyjna funkcja genu SOX9 w procesie deter-
minacji płci nie została jeszcze jasno zdefiniowana,
wiadomo jednak, żę w szczęgolnych przypadkach
moze on inicjować rozwój jąder u genetycznych sa-
mic XX. Przypadki takie opisano u ludzi z mikrodu-
plikacjąregionu z locus SOX9 (I4), która powodowa-
łajego nadekspresj ę, atakże u transgenicznychmyszy
z indukowaną mutacj ą insercyjno/delecyjną regionu,
zlokalizowanego około 1 miliona pz powyżej otwartej
ramki odczyfu dla SOX9. Osobniki XX (tzw. Ods/+),
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u których występowała w opisanym wyzej regionie
delecja 150 tys. pz,rozwijaĘ sięjako sterylne samce,
przy braku kopii SRY (4),

sOx3
Interesuj ącym genem z hipotetyc zną ro|ąw proce-

sie determinacji płci u ssaków jest gen SOX3, należą-
cy do tej samej grupy czynników regulatorowych, co
SOX9, aIę z locus w chromosomie X (9). Chociaż
potencjalne efekty działania omawianego genu nie
zostaĘ jeszcze dokładnie sprecyzowane, to wiadomo,
iż u myszy, którym eksperymentalnie introdukowano
dodatkową kop ię S OX3, występuj ąca nadekspre sj a p o-
woduje rewersję płci osobnikow XY (9). Nie to jed-
nak spowodowało, tż gentęnznalazŁ się w niniejszym
opracowaniu, ale przewrotna, z punktu determinacji
jądrowej, hipoteza Graves (9). Otóż w oparciu o ana-
lizę porównawczą sekwencji SRY i SOX3, a takżę
porównani e map genety cznych, wsp omni ana autorka
stwierdziła, tż ten pierwszy jest tylko zdegradowaną
wersją SOX3. Co więcej, SRt ktory nabył cech mę-
skiego determinanta, nie pełni kluczowej roli w roz-
woju płci, bowiem możę być zastępowany. Chociaż
wspomniana hipoteza możę budzić kontrowersje, to
jednak fakt rozwoju płci męskiej u osobników XX bez
kopii SRY możę sugerować, ze tak jest w istocie.

DAx1

Kolejnym kandydatem do roli genetycznego czyn-
nika biorącegoudział w procesie determinacji płci jest
gen DAXl , zmapowany w ludzkim chromosomie X,
w rejonie Xp21 (3), ktory - jeśli zostanie zduplikowa-
ny - powoduj erozwój płci zeńskiej u pacjentek 46,XY
z czynną funkcjonalnie kopią SRY. Efektem fenoty-
powym owej duplikacji jest zatemcałkowita rewersja
płci, będąca efektem podwojonej dawki genu, totez
syndrom ten określono jako DSS (dosage sensitive sex
reversal). Interesujący w powyższej anal'tzle jest fakt,
iż locus DSS, wielkości ok. 760kz, pokrywał się częś-
ciowo z locus odpowiedzialnym za innąjednostkę
chorobową a mianowicie AHC (adrenal hypoplasia
congenita). Wewnątrz wspolnej części DSS i AHC
wyrozniono ostatecznie gen DAXl (DSS - AHC cri-
tical region on the X, gene 1), warunkujący zarowno
rewersję płci u samców, jak i wrodzony niedorozwój
nadnerczy.

DAXl jest genem dwueksonowym, kodującymbiał-
ko wielkości 470 aminokwasów, za|iczane do nadro-
dziny j ądrowych receptorów hormonalnych. C-końco-
wa częśc DAXl wykazuje zrncznąhomologię z do-
menami wiązącymi ligand innych hormonalnych re-
ceptorów jądrowych, natomiast N-terminalna część
białka DAXl zawiera domenę wiązącą się z DNA,
zŁożoną z cztęrech niepełnych powtórzeń wielkości
65 -6] aminokwasów bogaĘch w glicynę i cysteinę ( 1 1 ).
Region promotorowy DAXl zawiera elementy specy-
ficznej odpowiedzi, ktore mają zdolność wiązania
z SFl w formie monomeru, co jest nietypowe dla jąd-
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rowych receptorów (11). Jednakże tę specyfikę uryka-
zano w warunkach in vitro, kiedy to ekspresja DAX1
była regulowana przez SFl, ale nie udało się takiej
właściwości wykazac na myszach z ukierunkowaną
dysfunkcją (tzw.myszy knockout) genu FTZ-FI (-l-).

U myszy gen DAXl ulega ekspresji w somatycznej
części grzebienia płciowego w 10,5. dniu po zapłod-
nieniu u obu płci, po czym nastepuje zrożnicowanie
modelu ekspresyjnego: obniżenie i całkowite zahamo-
wanie (ok. 12,5. dnia po zapłodnieniu) u samców,
a konĘnuacja - u samic (3). Ponadto stwierdzono eks-
presję DAXl w zawiązkll płodowych, jak i w morfo-
l o gic znie zr ó żnic ow any ch już ko morkach nadner czy,
atakże w rozwijających się podwzgórzu i przysadce.

W początkowym okresie badah nad rolą DAXl
w determinacji płci sugerowano, lż może on promo-
wać determinację jajnikow, na co wskazywała głórł,-
nie jego ekspresja w rozwijających się jajnikach, a jej
zahamowanie - w jądrach po pojawieniu się pierw-
szych transkryptow SRY. Nie potwie r dza te go j ednak
molekularna analiza przypadków kobiet z zespoŁem
ACH, u ktorych rozwojjajników jest kontynuowany,
chociaż sąnosicielkami mutacji w genie DAX1 w for-
mie homoz y goty cznej ( 1 1 ). Możn a zatem pr zyjąc, że
DAXl działa antagonistyczne wobec SR! a nie jako
czynnik niezbędny do rozwoju jajnikow.

Wl{T4

WNT4 jest genem autosomalnym, zmapowanym
u ludzi w krótkim ramieniu chromosomu 1, w rejonie
lp35 (27). Koduje on glikoproteinę o miejscowej ak-
tywności, należącą do licznej rodziny glikoproteino-
wych cząsteczek sygnałowych, mianowicie rodzin1,
WNT.

Ekspresja WNT4 zbiega się w czasie z ekspresją
genu DAX1 u obu płci, ale utrzymuje się tylko w roz-
wijajacych się jajnikach, podczas gdy w płodowych
jądrach jest hamowanaprzez produkty genu SRY, Po-
nadto odnotowano ekspresję WNT4 w mezenchymie,
z ktorej w życiu płodowym u obu płci formowane są
przewody Miillera (27).

Rolę genu WNT4 najlepiej ilustrują badania na
myszach z dysfunkcją WNT4 (-/-) (31). Otóż u samic
ukierunkowana dysfunkcja genu WNT4 prowadzi do
maskulinizacj i wewnętr zny ch narządów płci owych
(brak struktur wyu,odzących się z przewodów Mtille-
ra przy utrwalonych strukturach wywodzących się
zprzewodów Wolffa), natomiast u samców przebieg
procesu formowania płci pozostaje niezakłócony. Po-
nadto przypuszcza się, ze gen WNT4 zapobiega roż-
nicowaniu intersĘcj alnych komorek j ajnika w komórki
Leydiga oraz jest niezbędny do zapoczątkowania i pra-
widłowego rozwoju przewodow Miillera poprzez od-
dziĄw ania sygnałowe na szlaku nabłonek-mezenchy-
ma. Ponadto istnieją sugestie, iż WNT4 transaktywu-
je ekspresję DAX1 i, podobnie jak on, utozsamiany
jest z czynnikiem antyjądrowyffi, d więc niezbędnym
w prawidłowym rozwoju płci zeńskiej (16).
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IJdziałpowyższych genów w plocesie determinacji padki, kiedy gen SOX9 moze inicjować proces deter-

płci jest najbardzlej hipotetyczny, niemniej jednak minacji jądrowej (myszy odsex) u Bęnętycznych sa-
u,skazują nato przypadki rewersji płci u kobiet o ka- mic XX, a więc przy nieobecności SRY, W związku
riotypie 46,XY z de|ecjądystalnego odcinka ramion zpowyższymi faktami nasuwa się pytanie: Jaką fak-
krotkich chromosomów pary 9. Analiza molekularna tycznie rolę w determinacji jąder odgrywa gen SRY?
utraconego regionu ujawniła w nim obecność dwóch Czy jest transkrypc,vjnym aktywatorem, ukierunkowu-
potencjalnych genów, kandydujących do roli czynni- jącym i determinującym płeć męską poprzęz aktywa-
ków determinujących płeć i jej rewersję - DMRTl .ję genów zaangażowanych w ten zŁożony proces
i DMRT2 (23). Ich lazwajest interesująca o tyle, tż i wtedy jego obecność byłaby niezbędna (18,32)? Czy
nawiązuje do częściowej homologii z genami kodują- moze jest transkrypcyjnym represorem, hamującym
cymi regulatorowe białka zaangażowane w kontrolę dziaŁante genów bezpośrednio odpowiedzialnych za
procesu kształtowania płci u bezkręgowców: dsx (Dro- rozwoj określonej płci i wtedy jego aktywność byłaby
sophila melanogaster) i mab-3 (Caenorhabditis ele- w szczegolnychprzypadkach zbędna (9)? Jeśli na po-
gans)- dsx mab-3 related transcription factor 1,2, czy\i wyższe wątpliwości nałożymy te, które związane są

DMRTl i DMRT2, ktorych wspólną
cechą jest obecność domeny DM. To
właśnie ta domena stała się kluczem do
poszukiwań analo gicznych genów u lu-
dzi. Chociaz poszukiwania te przynio-
sły oczekiwanęręzultaty, to jednak rola
DMRTl i DMRT2 w procesie determi-
nacji płci jest co najmniej dwuznaczna.
Z jednej strony wykazano bowiem, ze
delecja DMRT1 i. DMRT2 może byó
przyczynąrewersji płci, z drugiej zaś -
opisano przypadki tejze rewersji u pa-
cjentow z delecją9p, u których DMRT1
i DMRT2 zmapowan o poza delecyjnym
regionem (5).

Z apr ezentowany w oprac owan iu pr ze -

gląd poznanych dotąd czy nników, zaan-
gażowanych w proces determinacji płci
nieprzypadkowo roryoczęto od genu SR!
poniewaz zlokalizowany jest w tym ob-
szaTze genomu (chromosom Y), który
jest kwintesencją męskości. Nie bez
powodu więc w piśmiennictwie angiel-
skojęzycznym jest określany mianem
,,tigger" (w dosłownym przekładzię
,,cyngiel"), ktory uruchamia całą kaska-
dę zdarzeń, pr ow adzących ostatecznie
do rozwoju jąder. Zdarzeniate, rozumia-
ne jako ekspresja opisanych juz genów,
są precyzyjnie zdefiniowane w czasie,
przy jednocześnie słabo poznanych
funkcjach na poziomie komórkowym
i molekularnym (ryc, 1). Uwagę zwtaca
jednak fakt, iż gen SRY nie zapocząt-
kowuje plocesu determinacji płci męs-
kiej. Wiadomo bowiem, że ekspresja
genów WT1, FTZ-Fl i LIM1 jest nie-
zbędna dla zapewnienia właściwego
środowiska w pierwotnych gonadach
i ekspresji SRY, natomiast ich dysfunk-
cjamoże prowadzić nawet do braku go-

nad,bez względu na obecność czy brak genu SRY.
Szczegolnie warte podkreślenia w Ęm miejscu sąprzy-
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z niejasnym mechanizmem działania genów niezbęd-
nych w dalszych etapach determinacji i różnicowania
płci, to można postawić stwierdzenie, iz definicja płci
formułowana w oparciu o jej molekularny mechanizm
jeszcze długo będzie zagadkądla biologów.
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STAN zAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw lipcu 2003 r.-)

1)Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 2 wojewodztwach: pomorskim (1-'1)

i wielkopolskim (1-'1). Stwierdzono ją u 1 kota i 1 szt. bydła.
2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 3 województwach: lubelskim (4-5), warmiń-

sko-mazurskim (3-5) i wielkopolskim (9-10), Zanotowano ją u 14 lisów, 3 jenotów, 2 borsu-
ków i 1 kuny.

3)Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 5 wojewodztwach: dolnośląskim (5-2), mało-
polskim (1-1), mazowieckim (1-1), podlaskim (1-1) i warmińsko-mazurskim (1-1 ),

*'W llarriasach podano liczbę porviatórv i llliejscorł,ości. u których cho1,oba została sltvicrdzona rv okrcsie sprarłozdau,czl,nr


