
Medycyna Wet. 2006, 62 (1) 85

Praca oryginalna Original paper

Chimer¹ jest osobnik posiadaj¹cy przynajmniej dwie
populacje genetycznie odmiennych komórek, wywo-
dz¹ce siê z dwóch ró¿nych zygot (1). Mo¿e on po-
wstawaæ naturalnie, np. w wyniku po³¹czenia dwóch
zygot, jak ma to niekiedy miejsce u ssaków, we wczes-
nym okresie rozwoju zarodków. Organizm taki zawiera
w niektórych tkankach lub ca³ych narz¹dach ró¿ne
komplety chromosomów. Chimery tworzy siê równie¿
w wyniku wprowadzenia do zarodka bêd¹cego w bar-
dzo wczesnym stadium rozwoju pluripotentnych ko-
mórek pochodz¹cych od genetycznie ró¿nych osobni-
ków (7, 12, 13).

Zainteresowanie tworzeniem chimer ptaków wzros-
³o w ostatniej dekadzie, po tym jak wykazano (11)
mo¿liwo�æ u¿ycia komórek blastodermalnych kury
(BCs) do produkcji nie tylko chimer fenotypowych,
ale tak¿e chimer p³ciowych. Jest to mo¿liwe, ponie-
wa¿, z jednej strony, BCs pochodz¹ce od 24 godz. za-
rodków zachowuj¹ w³a�ciwo�ci pluripotentne/totipo-
tentne, z drugiej za� � zawieraj¹ pewn¹ liczbê pre-
kursorów pierwotnych komórek p³ciowych (PGCs),
które daj¹ pocz¹tek linii komórek rozrodczych (6).

Z uwagi na powy¿sze wskazuje siê (2) na mo¿li-
wo�ci praktycznego wykorzystania w³a�ciwo�ci BCs.
Dotycz¹ one dwóch podstawowych kierunków: pro-
dukcji ptaków transgenicznych (10) oraz biokonser-
wacji genotypów (4).

Z biologicznego punktu widzenia interesuj¹ca jest
natomiast mo¿liwo�æ interakcji pomiêdzy ró¿nymi
genotypami komórek dawców i biorców w organizmie
chimery. Tym bardziej, ¿e udowodniono mo¿liwo�æ
ró¿nicowania siê PGCs w gonadach biorców (8), na-
wet odmiennej p³ci i produkcjê t¹ drog¹ funkcjonal-
nych gamet. Opracowanie efektywnej, powtarzalnej
metody produkcji genotypowych i p³ciowych chimer
kur (3) oraz opracowanie niezawodnych metod ich
identyfikacji (4) pozwoli³o na uzyskanie licznej grupy
tych ptaków, mog¹cych stanowiæ podstawê rozwo-
ju ró¿norodnych, czêsto potencjalnych do tej pory
kierunków badawczych, np. nad sterowaniem p³ci¹
ptaków.

Interesuj¹ce wydaj¹ siê zw³aszcza interakcje pomiê-
dzy komórkami o ró¿nym genotypie i ich wp³yw na
wska�niki fizjologiczne i cechy u¿ytkowe ptaków.
Niezmiernie interesuj¹ca jest rola i oddzia³ywanie ¿eñ-
skich (nosicieli chromosomu W) i mêskich (nosicieli
chromosomu Z) PGCs, identyfikowanych w gonadach
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ptaków chimer, niezale¿nie od ich p³ci (8). Celem ba-
dañ by³a identyfikacja chimeryzmu w oparciu o wy-
brane cechy oraz ocena jego wp³ywu na cechy repro-
dukcyjne kogutów.

Materia³ i metody
Materia³ badawczy stanowi³y koguty rasy zielononó¿ka

kuropatwiana (Zn � 11 szt.), white leghorn (Wl � 10 szt.)
oraz chimery (Ch � 10 szt.) powsta³e po iniekcji komórek
blastodermalnych Zn do zarodków Wl, znajduj¹cych siê
w X stadium rozwoju embrionalnego, zgodnie z wcze�niej
opisan¹ metod¹ (3). Ptaki oznaczono numerami skrzyd³o-
wymi i odchowano oraz utrzymywano w identycznych
warunkach �rodowiskowych, w tym samym kurniku.

Nasienie kogutów pobierano metod¹ masa¿u grzbieto-
wo-brzusznego, w 23., 28. i 34. tygodniu ¿ycia. Pobranie
ejakulatu do sterylnych probówek z podzia³k¹ pozwala³o
na szybkie okre�lenie jego objêto�ci. Liczbê plemników
okre�lano w komorze Bürkera, pod mikroskopem, wy-
korzystuj¹c do tego celu oprogramowanie MultiScan, po
wcze�niejszym zarchiwizowaniu obrazów.

Chimery poddano testowi krzy¿owania wstecznego,
polegaj¹cego na krzy¿owaniu koguta chimery z kur¹ Zk.
Celem stosowania tego testu by³o wykrycie wystêpowania
chimeryzmu p³ciowego u kogutów Ch. Uzyskanie w�ród
wylê¿onych piskl¹t osobników o fenotypie dawcy BCs (Zk)
by³o dowodem, i¿ komórki blastodermalne, iniekowane do
zarodków biorców uleg³y wbudowaniu w gonadach i pro-
dukowa³y gamety Zk. Krzy¿owane ptaki (1  : 1 ) umiesz-
czano indywidualnie w klatkach, co umo¿liwia³o pe³n¹
kontrolê pochodzenia potomstwa. Testy prowadzono przez
okres 20 tygodni wykonuj¹c po 10 lêgów testowych dla
ka¿dej chimery.

Zawart¹ w chromosomie W charakterystyczn¹, rozpro-
szon¹ sekwencjê powtórzon¹ EcoRI, licz¹ca 1211 pz iden-
tyfikowano metod¹ amplifikacji w reakcji PCR, charakte-
rystycznego fragmentu DNA licz¹cego 447 pz (14), na
matrycy DNA izolowanego z krwi kogutów chimer. DNA
izolowane z krwi kur i kogutów stanowi³o odpowiednio
pozytywn¹ i negatywn¹ grupê kontroln¹. Amplifikacji DNA
dokonano wg ustalonych wcze�niej warunków (denatura-
cja wstêpna � 94°C 5 min., 35 cykli: 94°C 30 s, 48-55°C
45 s, 72°C 90 s; wyd³u¿anie koñcowe � 72°C 10 min., sch³o-
dzenie do 4°C) z zastosowaniem nastêpuj¹cych starterów
(EMBL/P Gen bank Nr X57344): 5�-GCCTTTCTACCG-
CAAATAC-3� oraz 5�-AGGTGCT TTTT TTCTGGG-3�.
Produkty amplifikacji rozdzielano metod¹ elektroforetyczn¹
w 1,8% ¿elu agarozowym.

W celu porównania warto�ci �redniej liczby plemników
w nasieniu kogutów z badanych grup przeprowadzono ana-
lizê wariancji z zastosowaniem testu T-Studenta.

Wyniki i omówienie
Barwa upierzenia by³a w wiêkszo�ci badaniach nad

chimeryzmem ptaków (3, 5, 11, 15) pierwszym (i czês-
to jedynym) wska�nikiem, na którego podstawie oce-
niano wystêpowanie chimeryzmu lub jego brak. Ma
to przede wszystkim zwi¹zek z mo¿liwo�ci¹ jedno-
znacznej i natychmiastowej oceny chimeryzmu w�ród

jednodniowych piskl¹t. W tym celu dobierano odpo-
wiednie genotypy dawcy i biorcy komórek, ró¿ni¹ce
siê zestawem genów w jednym locus (II ii), odpowie-
dzialnym za ekspresjê dominuj¹cej bia³ej barwy upie-
rzenia. Biorc¹ komórek najczê�ciej by³y kury rasy
white leghorn (II), natomiast dawc¹ komórek ró¿ne
rasy kur barwnych (ii), w tym Zk (3).

Siedem spo�ród dziesiêciu ocenianych kogutów �
chimer charakteryzowa³ chimeryzm fenotypowy
(tab. 1), okre�lony na podstawie ciemnych plam upie-
rzenia. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e marker ten �wiad-
czy jedynie o wbudowaniu siê komórek dawców do
melanocytów biorców. W badaniach w³asnych pos³u-
¿ono siê tak¿e innymi markerami chimeryzmu: opar-
tym na ró¿nicy w budowie chromosomów W i Z (ko-
guty nr 9 i 10) oraz chimeryzmie p³ciowym, identyfi-
kowanym w wyniku krzy¿owania wstecznego (kogut
nr 15).

Jak wiadomo, p³eæ mêska u ptaków jest homogame-
tyczna, uwarunkowana przez dwa takie same chromo-
somy ZZ, p³eæ ¿eñska jest natomiast heterogenetycz-
na, uwarunkowana przez dwa ró¿ne chromosomy ZW.
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Tab. 1. Wyniki identyfikacji chimeryzmu w oparciu o ró¿ne
kryteria

Tab. 2. Wyniki zap³odnienia i wylêgu uzyskane w wyniku krzy-
¿owania wstecznego
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1 03 0,09 3,38 6,29

3 82 0 0 0

4 42 5,26 3,85 3,39

7 82 001 4,69 4,69

9 02 0 0 0

01 81 7,66 6,55 3,38

21 02 0,07 0,07 001

31 42 3,38 3,38 001

41 03 3,31 0 0

51 02 0,07 0,07 001
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Chimery powsta³y w wyniku iniekcji do za-
rodka biorcy (okre�lonej p³ci: ZZ lub ZW) ko-
mórek BCs, pochodz¹cych od oko³o 20 loso-
wo dobranych zarodków dawców. Jest wiêc
oczywiste, ¿e dokonano iniekcji komórki obu
genotypów p³ciowych (ZZ i ZW). W przypad-
ku biorcy samicy trudno jest stwierdziæ, bez
u¿ycia specjalnych metod znakowania komó-
rek, które z chromosomów s¹ pochodzenia en-
dogennego lub egzogennego. Odmienna sytu-
acja istnieje w odniesieniu do biorcy � samca,
poniewa¿ jest bezsporne, ¿e w ka¿dym przy-
padku chromosom W jest wy³¹cznie pocho-
dzenia egzogennego.

W�ród badanych, zdolnych do rozp³odu ko-
gutów (7 szt.) stwierdzono jedn¹ chimerê
p³ciow¹, co stanowi³o 14,3% w stosunku do
potencjalnych chimer. Stwierdzany we wcze�-
niejszych pracach odsetek chimer p³ciowych
waha³ siê w szerokim zakresie, od 0-5,8% (15),
1,9% (11), poprzez 28,9% (5), 30,0% (4), a na-
wet 56,0% (9). Krzy¿owanie wsteczne umo¿-
liwia identyfikacjê chimeryzmu gonad, ponad-
to porównanie czêstotliwo�ci wylêgu piskl¹t
o fenotypie dawcy i biorcy, w�ród ogó³em wy-
lê¿onych, pozwala na oszacowanie procentu
gonad (7,1%) skolonizowanych przez komór-
ki endo- i egzogenne. Powy¿szy szacunek na-
le¿y jednak traktowaæ jako przybli¿ony, zwa-
¿ywszy na fakt identyfikacji w�ród potomstwa
koguta p³ciowej chimery jedynie jednego osob-
nika o fenotypie Zk. Ocena chimeryzmu ko-
gutów, przeprowadzona w omawianych bada-
niach w oparciu o rozk³ad trzech cech udo-
wodni³a, ¿e produkcja chimer ptaków z wy-
korzystaniem komórek blastodermalnych nie
jest zjawiskiem incydentalnym, przeciwnie,
90% (9/10) ocenianych kogutów okaza³o siê
chimerami.

W wyniku krzy¿owania wstecznego stwier-
dzono niep³odno�æ dwóch kogutów chimer, nr 2
i 9 (tab. 2). Procent zap³odnienia jaj pocho-
dz¹cych od kur krytych kogutami chimerami,
waha³ siê w zakresie od 13,3% (kogut nr 14)
do nawet 100% (kogut nr 7). Po kogucie nr 14
nie uzyskano jednak potomstwa, poniewa¿ we
wszystkich zap³odnionych przez niego jajach
stwierdzono zarodki zamar³e. Procent wylêgu
z jaj na³o¿onych waha³ siê od 55,6% (kogut
nr 10), do 83,3% (koguty nr 1 i 13). W przy-
padku trzech kogutów (nr 12, 13 i 15) uzyska-
no 100% wylêgu z jaj zap³odnionych.

�redni¹ liczbê plemników w nasieniu, oce-
nion¹ w 23, 28 i 34 tygodniu ¿ycia chimer oraz
losowo wybranych kogutów Wl i Zk przedstawiono
w tab. 3. Ocenie poddano 10 kogutów chimer, jednak
w nasieniu trzech osobników (nr: 3, 9 i 14) nie stwier-
dzono lub stwierdzono �ladowe ilo�ci plemników,

tote¿ charakteryzuj¹c grupê Ch przedstawiono dwie
warto�ci �rednie: 10Ch i 7Ch, obliczone odpowiednio
dla wszystkich osobników w grupie i dla kogutów
w których nasieniu identyfikowano plemniki.

Tab. 3. Liczba plemników (w tys./ml) w nasieniu badanych kogutów
(�x ± s)

apurG
ajcawresbO

atugokrN 1 2 3 mezaR

kZ

1 392±3621 381±5411 822±5511 142±8811

2 061±3421 821±0301 912±5511 291±3411

3 232±3331 792±0911 091±5311 452±9121

4 1 512±867 1 642±065 1 412±598 1 262±147

5 704±5051 004±0021 882±7451 593±8141

6 191±8121 042±0031 391±7731 612±8921

7 232±3711 762±5821 962±7341 572±8921

8 1 002±819 1 471±009 472±0131 982±3401

9 513±0041 392±7241 913±3541 403±7241

01 333±3931 323±8021 803±5721 523±2921

11 943±8321 842±5401 632±5901 982±6211

s±x 3221 a 933± 7111 a 243± 8521 a 603± 9911 a 433±

lW

1 992±0551 835±5581 185±0881 305±2671

2 533±8441 473±0941 163±5841 153±4741

3 794±5,7091 926±5002 225±3391 445±8491

4 055±8152 294±8422 394±3112 235±3922

5 633±0271 554±0781 973±5102 504±8681

6 603±8421 673±3031 913±3251 153±8531

7 185±3832 705±5971 9,804±3261 495±3391

8 104±0181 103±8941 624±8691 224±8571

9 072±5961 724±3202 172±5381 253±1581

01 272±8651 632±5761 454±3522 744±2381

s±x 4871 a 445± 6771 b 615± 3681 b 484± 8081 b 615±

hC

1 043±5632 683±0522 073±5,2522 363±9822

3 0 0 0 0

4 821±028 321±357 131±547 031±277

7 124±0272 873±3242 414±3072 124±5162

9 0 0 0 0

01 771±875 661±896 971±707 181±166

21 272±5271 103±5161 353±3991 443±8771

31 165±3592 414±5772 064±5132 645±1862

41 0 0 0 0

51 002±326 201±046 421±896 941±356

hC01s±x 0411±8711 3401±5111 6401±1411 6701±5411

hC7s±x 3861 a 2001± 3951 b 098± 0361 c 578± 6361 b 329±

Obja�nienia: a, b, c � �rednie oznaczone ró¿nymi literami ró¿ni¹ siê istotne
w kolumnach (p < 0,05). Obserwacja: pobór nasienia w kolejnych tygod-
niach ¿ycia kogutów (23., 28. i 34. tydz. ¿ycia); �x ± s 10 Ch � �rednia wszyst-
kich chimer; �x ± s 7 Ch � �rednia chimer, które produkowa³y nasienie

_

_

_

_
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Wiek kogutów, niezale¿nie od ich pochodzenia, nie
mia³ istotnego wp³ywu na warto�æ badanej cechy. Naj-
mniejsz¹ �redni¹ liczbê plemników (1199 ± 334 tys./
/ml) stwierdzono w nasieniu kogutów Zk; ró¿ni³a siê
ona statystycznie istotnie (p < 0,05) od uzyskanej
w grupie kogutów Wl (1808 ± 516 tys./ml) i kogutów
7CH (1636 ± 923 tys./ml). �rednia wyliczona dla
wszystkich chimer (10Ch) by³a znacznie mniejsza
i wynios³a 1145 ± 1076 tys. plemników w ml nasie-
nia. Trzy chimery (nr 4, 10 i 15) produkowa³y nasienie
o najmniejszej liczbie plemników, a dalsze trzy (nr 3,
9, 14) nie produkowa³y nasienia. Trzeba jednak za-
znaczyæ, ¿e w jednym z ejakulatów od koguta nr 14
stwierdzano �ladowe, na granicy policzalno�ci ilo�ci
plemników, st¹d zapewne 13% zap³odnienie (tab. 2).

Spo�ród wymienionych kogutów, u dwóch (nr 9 i 10)
stwierdzono obecno�æ ¿eñskiego chromosomu W we
krwi (tab. 1), mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e czê�æ za-
burzeñ funkcji p³ciowych i produkcji gamet mo¿e mieæ
zwi¹zek z proliferacj¹ i integracj¹ komórek dawców
o ¿eñskim genotypie (WZ) w organizmie kogutów �
biorców komórek.

Z drugiej strony interesuj¹ce jest, ¿e w�ród siedmiu
kogutów Ch zdolnych do produkcji nasienia zidenty-
fikowano trzy osobniki (nr 1, 7 i 13) o bardzo wyso-
kiej liczbie plemników, odpowiednio 2289, 2615 i 2681
tys./ml, przy czym chimery nr 7 i 13 charakteryzowa³a
najwiêksza liczba plemników spo�ród wszystkich 31
ocenianych kogutów z grup Wl, Zk i Ch. W�ród kogu-
tów z pozosta³ych grup jedynie jeden z grupy Wl by³
zdolny do produkcji nasienia o podobnej koncentracji
plemników (2293 ± 532 tys./ml). Interpretacja tego
faktu wymaga dalszych szczegó³owych badañ, mo¿na
jedynie sugerowaæ, ¿e stwierdzona nadprodukcja plem-
ników w nasieniu chimer mo¿e byæ efektem wzajem-
nej, korzystnej interakcji komórek dawcy i biorcy
o mêskim genotypie (ZZ).
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