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Dziedziczny zespół odwróconei płci (78,XX;
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Summary

Two German shepherd puppies originating from the same litter were subjected to cytogenefic,,and molecular
genetic analysis due to ambiguous external genitalia (enlarged clitoris). Evaluation of the Giemsa stained
chromosome preparations revealed that both puppies had normal female karyotype - 78,XX. PCR amplifica-
tion of the Y-linked genes, namely SRY and ZFY, showed a lack of these genes in their genoĘpes. Taking into
consideration the above observations it was concluded that the puppies demonstrated hereditary sex-reversal
syndrome, caused by an unknown autosomal recessive gene. These puppies are the first cases of this syndrOme
diagnosed in dogs bred in Poland.
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D eterminacj a i różnicowanie płc i j e s t złożonym pr o -
cesem, w ktory zaangażowanych jest szereg genów
(2, I2). Wśród genów pehriących kluczowąrolę w ukie-
runkowaniu rozwoju gonady płodowej w kierunku j ąd-
ra na7eży wymienić przynajmniej dwa geny: SRY
i SOX9. Zablrzęnie przebiegu tego procesu prowadzi
do powstania wrodzonych wad rozwojowych układu
rozrodczego, częgo skutkiem jest niepłodność, niejed-

Ryc. 1. Przerośnięta łechtaczka u szczenięcia owczarka nie-
mieckiego (strzałka)

nokrotnie poŁączonaz objawami obojnactwa. Do głow-
nych przyczyn wywołujących powstanie takich wad
u psów zallcza się nieprawidłowości chromosomowe
- głównie aneuploidie chromosomow płci (15) oraz
zespół odwroconej płci u zwierząt z kariotypemżeń-
skim (8). Zwierzęta obarczone zespołem odwróconej
płci posiadają w rożnym stopniu zmaskulinizowane
zewnętrzne narządy płciowe (zazwyczajjest to prze-
rost łechtaczkt) oraz pozbawione aktywności sperma-
togenetycznej jądra lub jajniko-jądra. Analiza mole-
kularna nie wykazuje obecności genu SRY, a rozwoj
gonady płodowej w kierunku jądra jest efektem dzia-
łania nieznanej dotąd mutacji genu autosomalnego.
Najnowsze badania Meyers-Wallen (6) wskazują że
w przypadku psów nieprawidłowośc tamożę być spo-
wodowana zaburzenięmkontroli ekspresji genu SOX9.

Poniżej opisano po raz pierwszy w Polsce przypad-
ki zespołu odwróconej płci (78,XX; brak genu SRY)
psoq które stwierdzono u dwóch szczeniąt owczarka
niemieckiego, pochodzących z tego samego miotu.

Matetiał i metody

Dwa fenotypowo normalne szczenięta owczarka niemiec-
kiego zostały skierowane na badania genetyczne w zwiav-
ku z e z m a s ku l i n i z ow an i etn zew nętr zny ch nar ządo w płc i o -

wych, wyrażającym się przerostem łechtaczki (ryc. 1).

W celu wykonania badań cytogenetycznych i moleku-
larnych od zwierząt pobrano krew do probówek zhepary-
ną (badania cytogenetyczne) i EDTA (badania molekular-



Ryc. 2. Płytka metafazowa pocho-
dząca od szczenięcia z odwróconą
płcią (barwienie odczynnikiem
Giemsy) - 78,XX

ne). Preparaty chromosomowe uzyskano z hodowanych in
vitro limfocytów krwi. Obserwacji mikroskopowej podda-
no po 100 metafaz barwionych konwencjonalnie odczyn-
nikiem Giemsy. Do oceny cytogenetycznej zastosowano
międzynarodowy wzorzec kariotypu psa (l4).

Analiza mo lekularna doty czył a stwi erdzeni a ob e cno śc i
genu SRY. W tym celu wyizolowano z komórek krwi DNA
z zastosowaniem zestawu Blood DNA Prep Plus (A&A
Biotechnology, Poland). Fragment genu SRY amplifikowa-
no przy pomocy następujących starterów (8): F: 5'-CTCGC-
GATCAAAGGCGCAAGAT oraz R: 5'-TCCGGCTTCTG-
TAAGCATTTTC.

Zastosowano następujący protokół amplifikacji: dęna-
turacja wstępna w 94" C przez 1 0 min., denaturacj a w 94"C
przez 30 sek., wiązanie starterów w 64oC przez 40 sek.,
synteza w 72"C ptzez I min. (35 cykli), synteza końcowa
w 72"C przez l0 min. Uzyskano produkt dfugości I04 pz.
Elektroforezę produktów PCR prowadzono w I,5oń żęhl
agarozowym, pod napięciem 100 V.

AnaIizie poddano równiez genZFXlZXY z zastosowa-
niem starterów ( 1 1 ) : F, 5' -ATAATCACAATGGAGGCCA-
CAAAGCT oraz R: 5'-GCACTTCTTTTGGTAfCTGA-
GAAAGT.

Zastosowano następujący protokół amplifikacji: dena-
turacja wstępna w 94"C przez l0 min., denaturacjaw 94"C
przez 30 sek., wiązanie starterów w 53oC przez 40 sek.,
synteza w 72"C przez I min. (35 cykli), synteza końcowa
w 72"C przez I0 min. Uzyskano produkt dfugości 448 pz.
Następnie przeprow adzono trawienie enzymem restrykcyj -
nym HaeIII w 37"Cprzez3,5 godziny, Uzyskano fragmen-
ty długości 448, 443 i 45 pz charakterystyczne dla płci
męskiej oraz 403 i 45 pz charakterystyczne d|a płci żeh-
skiej. Zarówno elektroforezę produktów PCR, jak i frag-
mentów po trawieniu enzymem resĘkcyjnym prowadzo-
no w 1,5oń żell agarozowym pod napięciem l00 V.

Wyniki i omówienie

Zestaw chromosomów psa charakterynlje się tym,
ze dwuramienne chromosomy płci sąbardzołatwę do
odróznieni a o d akro cen try cnly ch auto somów. Wyko-
nane ana|izy wykazaĘ, że oba szczenięta miały pra-
widłowy kariotyp zeński - 78,XX (ryc,2), Chromoso-

Ryc. 3. a) Rozdział elektroforetyczny amplifikowanego techniką PCR fragmentu genu
SRY; b) Rozdział elektroforetyczny amplifikowanego techniką PCR fragmentu genu
ZFXorazZFY po trawieniu enzym€m restrykcyjnym HaeIII
Oznaczęnia,. NT - próba nie trawiona; M - ręferencyjny samiec; 78,XY; FM - referencyjna
samica; 78,XX; 0 - kontrola (bezmatrycy DNA); 6214 i 6215 - badane osobniki

my X miĄ typową dla tego gafunku morfologię i wiel-
kość. Analizy molekularne nie ujawniły obecności
genów połozonych w chromosomie Y: SRY oraz ZFY
w genotypie badanych szczeniąt(ryc, 3a i 3b). W świet-
le powyzszych wynikow uznano, żę oba szczenięta są
obarczone dztedzicznym zespołem odwróconej płci -
78,XX, powiązanym z brakiem genu SRY. Opisane
pr zyp adki ro dzinne go wy stąp ieni a ze sp ołu o dwróco -

nej płci u psów są pierwszymi doniesieniami o obec-
ności takiej wady u psów hodowanych w Polsce. Na-
leży j ednak zaznaczy ć, że przypadki tego typu opisa-
no juz kilkukrotnie w literaturze światowej (5, 7, 8),
Zmianyklinicznę:uzwięrzątobarczonychtąwadąbyĘ
bardzo podobne: przerost łechtaczki oraz obecność
w jamie brzusznej niedorozwiniętych jąder lub jajni-
ko-j ąder. Zwierzęta takie były zaw sze niepłodne.

Podłoże molekulame zidentyfikowanego zespołu
odwróconej płci nie jest poznane. Podkreśltć na\eży,
ze podobne dziedziczne formy odwróconej płci opisa-
no u szeregu gatunków ssaków domowych: koń (1),
świnia (9, l3), atakżekóz,l których ta wada jest zna-
na pod nazwą obojnactwo bezrożnychkóz. Niedawno
ustalono, ze odwróco na płeó b en ożny ch kóz spowo -

dowana jest delecjąponad 11 tysięcy par nukleotydów
w chromosomie 1. Mutacja ta upośledza ekspresję
genów PISRTl i FOXL2 (10). W przypadku pozosta-
łych gafunków na raziebrak jest danych, które wska-
zywaĘby,jaka mutacja odpowiada za powstanie tej
wady. O statnio wykazano, że za vły stryienie tej wady
u psów nie jest odpowiedzialna mutacja wym. genu
PISRTI (4). Natomiast w świetle dotychczasowych
ob s erwacj i można stwierdzió, żę w ada ta warunkowa-
na jest przez autosomalnąmutację recesywną. Ozna-
czato, że występuje ona jedynie u samic, które posia-
dająprawidłowy układ chromosomów płci oraz geno-

Ęp homozygo§ recesywnej w nieznanym jeszcze lo-
czs autosomalnym. Zw ierzęta takie mo gą s ię poj awić
jedynie w potomstwie nosicieli genu recesyv/nego -
Aa (tab. 1). Wskazuje to na mozliwość rozprzęstrze-
niania się tej wady.



Tab. 1. Dzied,ziczenie recesywnej mutacji odpowiedzialnej za
powstanie zespołu odwróconej płci u samic

Gamety
produkowane
pEez samlcę

Gamety prod

xAl*,
lkowane przez samc

YA Ya

xA

Xa

xxAA

XXAa

xxAa

xxaa
obojnak

xY AA

XY Aa

xY Aa

XY aa

Objaśnienia: X oraz Y - chromosomy płci, A oraz a gen pra-
widłowy i gen zmutowany odpowiedzialny zapowstanie wady

Tab. ż. Rasy psóq u których stwierdzono występowanie ze-
społu odwróconej płci (78,XX; SRY-negatywny) oraz jego
objawy kliniczne

R asa Zabunenia w układzie rozrodczym I Reler.nt

Cocker spaniel
a merykański

Beagle

s oft-coate d

whealen terrier

walker hound

Doberman

Wyżeł
krótkowłosy

Elkhound

Bassel

Beagle

0wczarek
nie miecki

Jądra lub iainiko-iądra; powiększona
łe c hta czka

Jainiko-iądra; powiększona łechtaczka
z elementami kości

Jainiko-jądro; powiększona łechlaczka

Powiększona łechtaczka; skrócona pochwa

Jądra; oboinacze zewnęlrzne narządy
płcioWe

Zmaskulinizowanie zewnętrzne narządy
płciowe; przerośnięta łechlaczka

8

7

5

3

,l6

n in i ejsze
badania

Zespół odwróconej płci opisano w kilku rasach
psóW co świadczy o tym, ze nie jest to problem doty-
czący tylko jednej rasy (tab. 2). Dlatego pręcyzyjnę
di agno zowani e p o dło z a zabur zęń ro zwoj owych ukła-
du rozrodczęgo ma istotne znaczęnle dla zapobiega-
n|a r o Zpr Zestrzeniania s ię opi syrvanej wady. Wystąp i e -

ni e przero s tu łę chtac zki p owinn o być j e dnoz nac znym
wskazaniem do wykonan ia b adań cyto genety czny ch
i molekularnych. Jeśli wykażąone obecność karioty-
pu żeńskiego (78,XX) oraz brak genu SRY i innych
genów połozonych w chromosomie Y, to mozna wy-
cirynąc z te go wni o s ek, żę r o dzic e b adane go zw ier zę-
cia są nosicielami recesywnego genu odpowiadające-
go za powstanie zespołu odwróconej płci. Diagnoza
taka powinna mieć swoje konsekwencje hodowlane,
polegające na ręzygnacji z wykorzystania zwierząt
nosicieli niepoządanego genu w reprodukcji po to, aby
nie dochodzlło do jego rozprzestrzeniania się.
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Oznaczono wrażliwość nakr,vas nalidyksorvy i cyprof1ol<sacynę l4 5 l4 szcze-
pów, Sttlmonella izolowanyc.h od bydła, świń i drobiu w Niemczech rv okresie
l998-2001 PrzylqtodlaszczepórvwrażJilvychnakrł,asna]jdyksowylvafiośóMlC
poniżej J6 ;rg/ml, a dla cyprofloksacyny poniżej 4 pg/ml. Wartość MIC dla cy-
profloksacyny dla szczepów o obniżonej wrirżlirvości wynosiła 0,1 25-2,0 pg/ml.
Szczepy salnrone]li opol]1e na kwas nalidyksowy izolorvano rrajczęściej od dro-
bjLt Od 35% do 710ń szczepów S Paratl,phi B, S Hadar i S Wirt,hov izo]owa-
nych od drobiu było oporr-rych na kwas nalidyksorvy. Szczepy opomc na kwas
nalidyksorł,y cechowała obnizona wrażliwość na cyprofloksacynę Porównanie
warlości MIC dla cyprofloksacyny dla S Paratyphi B, S Hadat S. Wirchow
i S Enlerilidis wyizolowanych w l 998/1999 i 2000/2001 wykazało wzrost u,ar-

tości MIC dla cyprofloksacyny do 2.0 pgimI. Sekwencjonowano gen gyrA od-
powiedzial ny za opornośc na clrinolony W genie gyrA szczepów opornych rł, po-
zycji 83 i fi7 rł,ystępowały zniany w składzie aminokwasów 

G.


