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Gońttibution of chromosomal abelrations to feilility disolderc in heilers

Sumlnary
The aim of this study łvas to estimate the extent to łvhich kar5,oĘpe abnormalities contribute to fertilit_v

disorders in heifers comparcd to other factors. The study was conducted on 6ó heifers aged 1.5-3 years who
had been subject to several unsuccessful attempts at becoming pregnant. Follorł.ing consultations and a clini-
cal examination of the reproductive system a venous blood sample was collected from the heifers, which was
later used for cytogenesis evaluation. Eight cases of leucocytic chimerism (60,X)UóO,XY) were discoyered -
this constitńed,12.120ń of the examined anirnals. Degenerative changes in their reproductive organs were
clinicall.v demonstrated. The heil'ers, lvhich came from heterosexual trvin pregnancies (except for one single
prcgnancy) were characterized by having sma|l vaginas, hipo- or aplastic uteri and residual ovaries. The
percentage of male cells (60,XĘ varied from 27.42oń to 76.04 7o. It was not determined hołvever, if this fact
had any influence on the degree of dcgenerative changes in the reproductive organs. The obtained results
indicated a relatively high degree of kar1,,otvpe abnormalities contributing to infertility in heifers and thus the
need to control the karyoĘpc of animals from heterosexual multiple pregnancies and those having pathologi-
cal changes in their reproductive organs.
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Zdolność do rozrodu stosunkowo często może byó
o gr aniczana ptzęz róznorodne czynniki pochodzące tak
z wewnątrz, 1ak i spoza organizmu (np. zaburzenia
anatomlczne i czynnościowe, czynniki zakażne, nl,e-
o dp o w i e dni e w arunki żyw ienia i utr zy manta), W e fek -
cie mogą one prowadzi ć do rożnych postaci przej ścio-
wego obnizenia lub trwałej niepłodności. Wśrod nie-
zakażny ch pr zy czyn zablr zen rozro du zw ier ząt zna-
czącą rolę przypisuje się czynnikom genetycznym,
a w tym - nieprawidłowościom kariotypu. Zprzeg|ą-
du piśmiennictwa wynika bowiem, że najczęściej
stwierdzane wady genetyczne to te, które nie wywofu-
ją widocznych zaburzeń fenoĘpowych, a ich skutki
polegają przede wszystkim na obnizeniu płodności.
Wykazano na pr zykład, że u by dła no s i c ielstwo struk-
turalnych wad chromosomowych (np. translokacja ro-
bertsonowska I ;29) powoduj e obnizenie wskaźnikow
płodności o około 5-I0% w porównaniu ze zwierzęta-
mi karioĘpowo prawidłowymi (3, cyt. 15). Spośrod
wi e lu r ożny ch następ stw ab erracj i chromo somowych
u zw ierząt hodowlanych naj częś c iej wymienia się : cał-
kowitą niepłodność nosicieli, nieregularność rui, ob-
umieranie zarodków i płodów, wzrost śmiertelności
noworodkóW pogorszenie j akości nasienia or az hip o -
plazję układu rozrodczego (7-10, 13, 15). Nosiciele
niektorych defektów chromosomowych mogą podle-
gac samoistnej eliminacji w wyniku przedwczesnej

śmierci osobnika lub jego późniejszej niepłodności.
Jednak w wielu przypadkach samoeliminacja nie wy-
stępuj e, przy czyniając się tym samym do rozprzestrze-
nienia defektu geneĘcznego w obrębie populacji. Sy-
tu a cj a ta nab i era szcze golne go znac zeni a w w arunkac h
prowadzenia sztucznej inseminacji oraz transferu za-
rodków. War1o zwrócić uwagę takżenafakt,że odzie-
dziczalno śc niektórych wad chromo s omowych ( struk-
turalnych) w postaci heterozygoĘcznej obejmuje około
50% potomstwa męskiego i zeńskiego, a w przypad-
ku, np. translokacji robertsonowskiej I;29 u bydła,
w piątym pokoleniu sięga nawet I00% (I4).

Identyfikacj a anomalii chromosomowych j est bar-
dzoważna dla hodowli z punktu widzenia ekonomicz-
nego i weterynaryjnego. Przeprowadzone badania sy-
mulacyjne potencj alnych strat ekonomicznych wyni-
kających zużytkowania w Polsce bydła obarczonego
niektorymi aberracj ami kariotypu (tazje centromero-
we), w przypadku braku eliminacji ich nosicieli, wy-
kazaĘ straty rzędu 5 mln złoĘchrocznie (16).

Prowadzona w naszym kraju od l989 r. kontrola
cytogeneĘczna buhaj ów, a od 1999 r. - także knuróq
ogierów, Ękow i kozłów, wykazńa wiele przypad-
ków nosicielstwa strukturalnych i liczbowych niepra-
widłowości kariotypu. Dzięki eliminacji z rozrodu
nosicieli wymienionych wad - w znacznym stopniu
ograniczono niebezpieczeństwo tozprzestrzeniania się



ich w populacji, IJdziaŁ nieprawidłowości chromoso-
mowych u obu płci jest taki sam, Ęmczasem badania

próba oceny
!\ych wśród
odności uja-

Matetiał imetody

wybrano wyłącznie jałówki, których kilkukrotnepróby za-
cielenia byĘ bezskutęcznę.

Po przeprowadzenil stosownego w}.wiadu i kliniczne-

Giemsy, pTzy czymczęśc znich poddano barwieniu różni-

no poszczególne chromosomy plzy pomocy obowiązują-
cego wzorca układu prążków G (4).

Wyniki i omówienie
B adania cyto genety czne pr zeprowadzone u 6 6 nie -

zd pozwoliĘ zdiag-
no owości kariotypu,
co adanych zwierząt

Ryc. 1. Płytki metafazowe jałówki (nr 6) z karioĘpem 60,XX/
/60,XY: A - płytka metafazowa 60,XX; B - płytka metafazo-
wa 60,XY

Tab. 1. Przypadki chimeryzmu leukocytarnego (60,X)U6O,XYJ
u badanych jałówek

somami płciowymi XXorazkomórek z chromosoma-
mi XY. Wyniki wielu badań wskazują że udział obu
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linii komórkowych możębyó różny i wynosić od kil-
ku do kilkudziesięciu procent, np. Rejduch i wsp. (12)
zarejestrowali u buhajów (60,XX/60,XY) odsetek ko-
morek linii XY wynoszący od40ń do 98%. Poniewaz
chimeryzm leukocltarny występuj e u róznopłciowych
b|tżniąt, częstość występowania tej wady uwarunko-

0,7oń sąto ciĘe różnopłciowe (20). Zwrócic warto
przy tym uwagę na fakt zróżntcowania :udziŃu ciĘ
bliżniaczych u różnych ras bydła, łpu uzytkowania
orazlinlthodowlanych (1). Hoppe (cyt. 17) podaje,że
w niektórych stadach bydła charolais stwierdzano na-
wet 10% ldziałtakich ctĘ.Zkolei inni autorzy zwta-
cają uwagę na prawdopodobieństwo zwiększenia
udzl,aŁu c iąz mno gi ch w wyniku r e altzacji p ro gramów
hormonalnego indukowania rui i ówulacji (1, 17).

W badaniach krajowych wykazano u buhajow udział
tej nieprawidłowości wynoszący od około I%" do 4Y"
(6,2I). Zdantem Switońskiego (20), wyższy odzało-
żeń teoreĘcznych odsetek zwierząt z chimeryzmem
leuko cytarnym może naj częś c i ej w ska ryw ać na wcze ś -

niejsze obumarcie i resorpcję jednego z płodów. Ja-
łówki obarczone chimeryzmem leukocytarnym są naj -

macica zwykle jest hipo- lub aplastyczna, zaś zma-
skulinizowane gonady mo gą zawierac sttuktury j aj ni -

k yli9
u cląz
b ocy-
tarnego, rwojlnarządówrod-
nych (1 ypadkach, obecność
2 linii k u płodnych jałowek
(cyt. 5). Sytuację tętŁumaczy się możliwością utwo-
tzęnla połączeh naczyniowych w pozniej szym okre-
sie rozwoju zarodków, gdy rozwój układu rozrodczę-
go jest pełniejszy, zaś podatność na oddziaływanie
obcych czynników bardziej ograniczona (cyt. 1 8).

Wśrod badanych jałowek nie stwierdzono żadnego
przypadku nosicielstwa wad kariotypu dotyczących
struktury or az Iiczby chromo s omów, co naj prawdopo -

dobniej było wynikiem ich skromniejszego udziatu
w porównaniu z chimeryzmęmleukocytarnym u byd-
ła. Niewątp liwie o gran lczona ltczb a zw ter ząt p o dda-
nych badaniom nie daje pełnego wglądu w stan fak-
ty czny, ni emniej j ednak uzyskane wyniki wskazuj ą na
relatywnie duży ldztał chtmeryzmu leukocytamego
(I 2,I 2%) w śro d czynników warunkuj ących niepło d-
ność jałowek. W celu wczesnego diagnozowania tej
nieprawidłowości kariotypu konieczna j est wnikliwa

Ięczęnia niepłodnoś ci oraz ograniczy niebezpteczei-
stwo ewentualnego rozprzestrzenienia się wielu innych
aberracji chromosomowych w populacji,
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