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Praca olyginalna

Najczęściej spotykaną w rodzinie Bovidae wadą
kariotypu j e st chimeryzm leuko cyt arny XXl XY. P o 1 e -
ga on na występowaniu w krwi osobnika, pochodzą-
cęgo z ciązy mnogiej roznopłciowej, dwoch populacji
komórek: o kariotypie męskim i żeńskim, a jest wyni-
kiem tworzenia się wspolnego krwiobiegu poptzez
anastomozy między błonami płodo,u\ymi wspołbliźnia-
kow (14, 17).

Chimeryzm komórkowy u zwierząt diagnozuje się
identyfi kuj ąc antygeny erytrocytarne, sekwencj e mi-
nisatelitarne i mikrosatelitarne DNA, stwierdzając
obecno ść antygenu H-Y czy oceni aj ąc poziom hormo-
nu anĘmiillerowskiego (AMH) u osobników zeńskich.
Coraz szersze zastosowanie znajdują w tym przypad-
ku te chniki mo l ekularne, umo zl iwiaj ąc e identyfrkacj ę
sekwencji DNA charakterystycznych dla chromoso-
mu Y za pomocą odpowiednich starlerów w reakcji
PCR. Najczęściej jednak chimeryzm leukocytarny
diagnozowany jest metodami cytogenetycznymi, po-
le gaj ąc ymi na analizię płytek metafazow y ch ze szcze -
golnym uwzględnieniem zestawu heterosomów i wy-
róznieniu dwoch linii komórkowych, różniących się
chromosomami płci.

Celem badań było wykorzystanie bydlęcej sondy
molekularnej, specyficznej dla chromosomu X do
malowania tego heterosomu metodąFISH w pĘtkach
metafazowych uzyska ny ch z krwi owcy frymartynki.
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Sumlnary

The svntenic homology of the X chromosome in cattle and sheep (which has its background in genetic
conservatism) enables the use of a bovine painting molecuIar probe in the FISH technique for identifying thc
X chromosome in cattle, as łvell as in related species. This makes it possible to diagnose aberrations concern-
ing the number of heterosomes and translocations involving sex chromosomes. Taking advantage of this ca-
pacit.l,, an attempt was made to use a mo|ecular probe obtained by the microdissection of a bovine metaphasc
X chromosome to identify the X chromosome on the metaphase plates of a sheep derived from different-sex
triplets. Hybridization of the bovine probe painting the X chromosome with ovine chromosomes revealed two
clear signals on 54,XX plates and one in 54,XY cells.
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Materiał i metody

Technikę FISH zastosowal1o do analizy preparatów cy-
togenetycznych, uzyskarrych od owcy pochodzapej z tro-
jaczkow roznopłciowych (2 ? i l d), Materiał do badań
stanowiła k1,3\Ąl pobrana z żyły jarzmowej do sterylnych
probówek zawierajapych heparynę litową. Hodowle lirn-
focytów wykonano zgodrrie zzałożenial,ni metody Arakaki
i Sparkesa ( 1 ) z niewiell<irni modyirkacj ami. Utrwalone za-
wiesiny leukocytów po 72-godzinnej hodowli nakrapiano
na szkiełka lnil<rosl<opowe, uzysl<ując preparaty chronro-
sonrów metafazowych, które poddarro hybrydyzacji według
protokołów Pinkela i wsp. (9) oraz Solinas-Toldo i wsp,
( 15) z sondą nrolekulamą, specyficzną dla bydlęcego hete-
rosomu X. Chronrosomowo specyficzną sondę otrzymano
rnetodą mikrodysekcji około 20 chromosomów X z płytek
metafazowych bydła, ktore następnie amplifikowano i zna-
kowano techn iką DOP- PCR przy vży clu biotyny lowanego
nukleotydu bio-16-dUTP (6). Sygnały hybrydyzacyjne na
chromosomach metafazowych, uzysknych od owcy z chi-
meryzmelrl, z bydlęcą sondą malującą heterosom X anali-
zowano w programie LUCIA-FISH.

Wyniki iomówienie
E fektem hybry dy zac ji by dl ęc ej s on dy m o 1 ekul arn ej,

malującej heterosom X, z chromosomami owczymi
byĘ w y r aźne, żółte, jasno świec ące sygnaĘ na cały ch
chromosomach X - w pĘtkach 54,XX (ryc. 1), nato-
mi ast j eden intensywnie fl uoryzuj ący heterosom X był
widoczny w komórkach zawierających 54 struktury
w tym chromosomy X i Y (ryc,2). Na podstawie ana-+'Praca wykotlana w ralllach pro.1ektu badalł,czego nr 3 PO6D 03924



Ryc. l. Owcze chromosomy X po hybrydyzacjiz bydlęcą son-
dą molekularną. Strzałki wskazują sygnały fluorescencyjne
w płytce metafazowej 54,XX

lizy 200 płytek mętafazowych określono udział linii
54,XX na poziomie 650ń.

Cyto geneĘ czna diagnoza chimeryzmu leukocytar-
nego u owiec wymaga zastosowania technik barwie-
nia róznicowego, takich jak CBG czy GTG. Odróż-
nienie akrocenĘcznęgo chromosomu X od pozosta-
Ęch akrocenĘkow umozliwia technika CBG. Hete-
rosom ten zazwyczaj nie posiada prĘka C w rejonie
centromerowym, a jeśli on występuje, to w formie sil-
nie zredukowanej, w przeciwieństwie do autosomów,
w których centromery sąmocno zńarwione (2).

Z kolei barwiony metodą GTG chromosom X owiec
charakterynlje się, zgodnie z opisem opracowanym
przez Forda i wsp. (5), krotkimi ramionkami p, a w
ramieniu q - interstycjalnie umiejscowionym, wydat-
nym, ciemnym prązkiem, o fl ankowanym wy r aźny mt,
jasnymi prĘkami, natomiast w proksymalnym i dy-
stalnym segmencie Xq - trzema ciemnym i prĘkami.

U bydła charakterys Ę czna submetacentry czna mor -
fologia chromosomu X, wyrózniająca go od akrocen-
try czny ch auto s o m óq p o zw ala na di a gno z owani e chi -
meryzmu XłXY na podstawie pĘtek metafazovłych,
barwionych rutynowo barwnikiem Giemsy. Właści-
wość łatwej identyfikacji bydlęcego heterosomu X
wykorzystano podczas mikrodysekcj i, której efektem
było uzyskanie zpreparatów barwionych konwencjo-
nalnie frakcji chromosomu X, zastosowanej do przy-
gotowania sondy molekularnej.

Wybór bydlęcej sondy do hybrydyzacji z owczym
chromosomem X nie był przypadkowy. Podstawę do
pr zy j ęcia taki e g o s chematu do świ adcze nia daw aŁo zj a-
wi sko konserwatyzmu gene§ cznę go, umożliwiaj ąc e
zastosowanie szeregu sond molekularnych, uzyska-
nych dlajednego gatunku, do mapowania danego genu
lub grupy genów u innych gatunków (18). Konserwa-
tyzm genetyczny na poziomie układu genów pozwala
na podzielenie zmapowanych genów natrry kategorie,

2003, 59 tl1)

Ryc.2. Owczy chromosom X ident_vfikowany bydlęcą sondą
malującą. Strzałka wskazuje sygnał fluorescencyjn5, rł, płr,t-
ce metafazowej 54,XY

z wszczęgólnieniem genów występujących w ukła-
dzie syntenicznym u wszystkich gatunków, prawie
zawszę syntenicznych oraz nie należących do gęne-
tycznte konserwatywnych układow (4, 18). Konser-
watywny charakter grupy syntenicznej heterosomu X
u wi elu gatunków zw ier ząt w ykazano meto dą p orów-
naw czej hybry dy zacj i genomowej, maluj ąc sondami
specyficznymi dla chromosomów człowieka (ZOO-
-FISH) chromosomy takich gatunkóq jak: bydło, świ-
nia i koń (3, 13). Przy pomocy tej techniki Solinas-
-Toldo i wsp. (16) odnaleźli wiele homologicznych
fragmentów dla ludzkich i bydlęcych chromosomów,
a pełny konserwatyzm stwierdzlli dla chromosomów
X obu gatunków. Zastosowanę przęz Hayes (7) dwa-
dzieścia cztery chromosomowo specyfl,czne sondy
z genomu człowieka w l 8 przypadkachwykazały syn-
tenicznąhomologię, malując tylko po jednym chro-
mosomie (w łm heterosom X), pozostałe dawĄ syg-
naĘ w dwoch lub trzech autosomach.

Podobieństwa między chromosomami róznych ga-
tunków r odziny B ovidae stwierdzano wielokrotnie,
stosując sondy uzyskiwane z chromosomów bydlę-
cych. Sondy takie otrzymywano metodą mikrodysek-
cji cĄch chromosomów lub ich fragmentow zpĘtek
mętafazowych albo techniką PCR z genomowego
DNA, przy użyctu odpowiednich starterów. Bardzo
przydatne do uwidocznienia rearanżacji w obrębie
chromosomu X bydła, owiec ikóz okazĄ się sondy
otrzymane metodą mikrodysekcji ramion p i q z byd-
lęcego heterosomu X (10). Morfologicznę rożntce
między submetacentrycznym chromosomem X bydła
ajego akrocenĘcznymodpowiednikiem u owiec i kóz
analizow ano symultan ic zny m, dwuko l orowym mal o -

waniem sondami dlakrotkich i długichramion. Stwier-
dzono, ze morfologlcznę różnice między chromoso-
mami X tych. trzęch gafunków są skutkiem reorgani-
zacjt w rozmieszczeniu chromatyny.



Kolejna proba prześIedzenia homologii budowy
heterosomu X u gatunków należących do rodziny Bo-
v idae polegała na zastosowaniu trzech bydlęcych klo-
nów ko smidowych do mapowania analo gi czny ch fr ag-
mentow DNA u owiec, kóz i bawołurzecznego (12).
Przeprowadzone obserwacje pozwoliĘ na przypusz-
czenie, że zmlenność morfolo gii chromo somu X u róz-
nych gatunkow związana jest z obecnością fragmen-
tów heterochromatyno\\rych, niekiedy traconych pod-
czas ewolucyjnych strukturalnych reorgan izacji, zvły -
kle nie zmieniających składu grupy syntenicznej, ale
powodujących modyfikacje grup sprzęzeniowych,
szczego7nte przy długim chromosomie X (1I,I2).

Synteniczną homolo gię chromosomów płci by dła,
owiec i koz wykazano poptzez hybrydyzację bydlę-
cych sond molekularnych, uzyskanych na drodze mi-
krodysekcji caĘch heterosomów z płytek metafazo-
wych, z chromosomami X i Y owiec i koz (8). Uni-
wersalność tych sond, mająca podłoze w zjawisku
konserwatyzmu genety czne9o, umozliwia nie tylko
identyfikację heterosomów u bydła, ale również u spo-
krewnionych gatunków i pozwalataWę na diagnozo-
wanie aberracji związanych z liczbą chromosomów
płci oraz translokacji, w które zaangażowane są hete-
rosomy. Identyfikacja chromosomu X w płytkach me-
tafazowych ow cy zchimeryzmem leukocytamym, przy
zastosowaniu w technice FISH bydlęcej sondy malu-
jącej, jest kolejnym przykładem jej wykorzystania.

Sondy molekulame, homologiczne do całych chro-
mo s omów płci, daj ąc wyr ażne, czytelne sygnaĘ w du-
żej liczbie pĘtek umozliwiaj ą określenie chimeryzmu
leukocytame go występuj ąc e go nawet nab ar dzo ni skim
poziomie, c o j est ni ewąĘliw ązaletątej metody. Stwier-
dzenie kilkuprocentowego udziału linii komorkowej,
przekazanej od rózniącego się płcią współbllźnlaka,
sugeruj e mozliwośó wystąpienia Ęmartynizmu, kto-
rego diagnoza powinna byc uzupeŁniona o badania kli-
niczne układu r o zr o dcze go,
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