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Praca oryginalna Original paper

Z punktu widzenia hodowli zwierz¹t, ich reproduk-
cji, a tak¿e rozwoju pokoleñ potomnych niezwykle istot-
ny jest prawid³owy przebieg procesu mejozy, a w jego
konsekwencji spermatogenezy u samców. Nabiera to
szczególnego znaczenia w warunkach powszechnego
stosowania sztucznej inseminacji u byd³a i rozwoju tej
bioin¿ynieryjnej techniki u �wiñ i owiec. Badania chro-
mosomów uzyskanych z wycinków gonad pozwalaj¹
na przeprowadzenie analizy prawid³owo�ci tych pro-
cesów.

W ostatnich latach do oceny chromosomów, a przede
wszystkim do precyzyjnej diagnozy reorganizacji chro-
mosomów coraz czê�ciej wykorzystywana jest techni-
ka FISH. Ta cytochemiczna metoda polega na hybry-
dyzacji specyficznych sekwencji DNA lub RNA, zna-
kowanych barwnikami fluorescencyjnymi (np. biotyn¹
lub digoksygenin¹), z komplementarnymi odcinkami
chromosomów utrwalonych na szkie³ku mikroskopo-
wym. W badaniach komórek rozrodczych samców tech-
nika ta znalaz³a ju¿ zastosowanie w analizie komórek
spermatogonialnych buhajów pochodz¹cych z ci¹¿y
bli�niaczych ró¿nop³ciowych � nosicieli chimeryzmu
60,XX/60,XY (10, 11).

Celem badañ by³a ocena przebiegu mejozy u buha-
jów, na podstawie obserwacji biwalentu X-Y, przepro-
wadzona w kolejnych stadiach podzia³u mejotycznego,
przy wykorzystaniu techniki FISH.

Materia³ i metody
Preparaty chromosomów mejotycznych przygotowywano

zgodnie z metodyk¹ opisan¹ przez Evansa i wsp. (2).
Od trzech buhajów rasy nizinnej czerwono-bia³ej, po-

chodz¹cych z Zootechnicznego Zak³adu Do�wiadczalnego IZ
Sp. z o.o. w Grod�cu �l¹skim, wybranych ze wzglêdu na ni¿-
sze, w porównaniu ze �redni¹ dla stada, parametry nasienia
(objêto�æ ejakulatów, ruchliwo�æ i gêsto�æ plemników), po-
ubojowo pobrano wycinki gonad. Pobrane fragmenty dok³ad-
nie rozdrabniano. Uzyskany homogenizat przenoszono do
roztworu hipotonicznego � 1% cytrynianu sodu. Zawiesinê
wytrz¹sano przez 2 godziny, pobieraj¹c próbki co 15 minut.
Próbki wirowano przez 8 min. (1500 obr./min.), a nastêpnie
utrwalano mieszanin¹ metanolu i lodowatego kwasu octowe-
go (3 : 1). Czynno�æ tê powtarzano sze�æ razy. Uzyskan¹ za-
wiesinê nakrapiano na szkie³ko mikroskopowe. Fluorescen-
cyjn¹ hybrydyzajê in situ przeprowadzono w oparciu
o metodê opracowan¹ przez Pinkela i wsp. (9).

Uzyskane preparaty chromosomowe (z wycinków gonad
buhajów) przed rozpoczêciem hybrydyzacji umieszczano
w roztworze RNAzy (1 mg/ml) na 60 min. w temperaturze
37°C, nastêpnie p³ukano w buforze 2 × SSC (0,3 M NaCl/
/0,03 M cytrynian sodu, pH 7,0) i odwadniano w szeregu al-
koholowym � etanolu: 70%, 80%, 90% oraz 99,98% przez
2 min. w ka¿dym. Denaturacjê preparatów przeprowadzono
w temp. 75°C w 70% formamidzie (rozpuszczonym w 2 ×
SSC) przez 10 min. i ponownie odwadniano, przepuszczaj¹c
przez szereg alkoholowy. Tak przygotowany materia³ hybry-
dyzowano z sondami molekularnymi identyfikuj¹cymi chro-
mosomy X i Y.
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Do identyfikacji chromosomów X w komór-
kach uzyskanych z wycinków gonad buhajów
wykorzystano sondê znakowan¹ biotyn¹. Son-
da ta odpowiada³a sekwencji mikrosatelitarnej
INRA242. U byd³a sekwencjê mikrosatelitarn¹
INRA242 zlokalizowano w regionie q25 chro-
mosomu X (5). Sondê sporz¹dzono zgodnie
z metodyk¹ opisan¹ przez Laurenta i wsp. (5),
przy u¿yciu AX Kit (Macheryrey-Nagel, Düren,
Niemcy), a nastêpnie znakowano biotyn¹ (Bio-
prime labeling kit, Life Technologies, Täby,
Szwecja) zgodnie z procedur¹ opracowan¹ przez
firmê.

W celu uzyskania sondy molekularnej do identyfikacji he-
terosomu Y wykonano mikrodysekcjê 5 chromosomów Y
o �rednim stopniu spiralizacji z preparatów p³ytek metafazo-
wych uzyskanych po hodowli limfocytów. Fragmenty chro-
mosomów Y by³y amplifikowane za pomoc¹ polimerazowej
reakcji ³añcuchowej (PCR) wed³ug procedury opisanej przez
Guan i wsp. (3), a nastêpnie uzyskan¹ sondê znakowano
digoksygenin¹ � 11 dUDP (Boehringer Mannheim, Niemcy)
zgodnie z procedur¹ opracowan¹ przez firmê.

Mieszaninê hybrydyzacyjn¹ (dla jednej próby) przygo-
towywano w nastêpuj¹cy sposób: 1 µl genomowego DNA
w 2 µl MMI (50% formamid, 10% siarczan dekstranu w roz-
tworze 1 × SSC, pH 7,0) oraz 3 µl odpowiedniej dla chromo-
somu X lub Y sondy. Mieszaninê poddawano procesowi
denaturacji w temperaturze 75°C przez 10 min. (w ³a�ni wod-
nej), a nastêpnie bardzo szybko sch³adzano, umieszczaj¹c
w lodzie, w którym mieszanina pozostawa³a przez kolejne
5 min. Po denaturacji mieszaninê hybrydyzacyjn¹ nanoszono
(po 6 µl) na podstawowe szkie³ka mikroskopowe i szczelnie
zamykano szkie³kami nakrywkowymi, u¿ywaj¹c w tym celu
odpowiedniego, ³atwego do usuniêcia kleju. Tak przygo-
towane preparaty umieszczano w cieplarce o temp. 37°C
(w ciemnej, wilgotnej komorze) na oko³o 24 godziny. Po za-
koñczeniu hybrydyzacji usuwano szkie³ka nakrywkowe i pre-
paraty p³ukano pierwszy raz w mieszaninie 59% formamidu
w roztworze 2 × SSC o pH 7,0 w temperaturze 43-45°C.
Kolejne p³ukanie preparatów w mieszaninie roztworu 4 × SSC
+ TWEEN 20 (0,05%) i 4 × SSC (dwukrotnie) przebiega³o
w temperaturze pokojowej po 2 minuty w ka¿dym. Na wy-
p³ukane preparaty nanoszono 40 µl awidiny-FITC rozpusz-
czonej w buforze PNM (0,1 M NaH
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azydek sodu) i po zamkniêciu szkie³kiem nakrywkowym po-
zostawiano w cieplarce (37°C) (w wilgotnej komorze) na oko-
³o 20 min. Czynno�æ tê powtarzano, a nastêpnie na preparat
nanoszono 40 µl roztworu antyawidiny i ponownie umiesz-
czano w cieplarce na kolejne 20 min. (zamkniête szkie³kiem
nakrywkowym w wilgotnej komorze). Po ka¿dej z wymie-
nionych czynno�ci preparaty p³ukano w roztworze 4 × SSC/
/TWEEN 20 (0,05%) i 4 × SSC (dwukrotnie).

Preparaty barwiono 10 µl roztworu wzmacniaj¹cego � an-
tifade zawieraj¹cego 20 µl DAPI (4,6-diamidyno-2-phenylin-
dol)/1 ml i obserwowano w mikroskopie fluorescencyjnym
OPTON-Axiophot, stosuj¹c potrójne filtry pobudzaj¹ce �
DAPI/FITC/Texas Red. Wybrane komórki zapisywano i oce-
niano, wykorzystuj¹c program do komputerowej analizy ob-
razu mikroskopowego LUCIA-FISH (Laboratory Imaging Ltd,
Praga, Czechy).

Wyniki i omówienie
Analiza przeprowadzona przy wykorzystaniu techniki

FISH pozwoli³a na obserwacje sygna³ów hybrydyzacyj-

nych na chromosomach X i Y. £¹cznie oceniono 38 sper-
matogonii i 144 spermatocyty I rzêdu w ró¿nych stadiach
podzia³u mejotycznego (tab. 1).

G³ównym przedmiotem obserwacji w komórkach roz-
rodczych buhajów by³ biwalent X-Y, a zw³aszcza jego
spontaniczna, wczesna dysocjacja. Badania wczesnej
dysocjacji biwalentu X-Y u myszy linii wsobnych, pro-
wadzone w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku wskazywa³y na istnienie korelacji po-
miêdzy obecno�ci¹ zdysocjowanych heterosomów w ko-
mórkach w stadium diakinezy-metafazy I a mniejsz¹
liczebno�ci¹ miotów (1, 6).

Przeprowadzona w prezentowanej pracy analiza syg-
na³ów hybrydyzacyjnych (czerwono-fioletowy identyfi-
kuj¹cy chromosom Y i ¿ó³ty X) w komórkach uzyska-
nych z gonad buhajów nie wykaza³a nieprawid³owo�ci
w przebiegu mejozy (ryc. 1A, B, C). Jedynie w piêciu
spermatocytach w stadium metatafazy I zaobserwowano
zdysocjowany w 90% biwalent X-Y (ryc. 1D). Mo¿na
wiêc wnioskowaæ, ¿e te niewielkie zmiany nie spowodo-
wa³y obni¿enia parametrów nasienia badanych zwierz¹t.
Uzyskane wyniki koresponduj¹ z rezultatami badañ Krza-

Ryc. 1. Technika FISH. Sygna³y hybrydyzacyjne identyfikuj¹-
ce chromosomy X (¿ó³ty) i Y (czerwono-fioletowy): A � w sper-
matogonium, B i C � w stadium profazy I (B � lepto-zygoten,
C � pachten), D � w metafazie I

Tab. 1. Liczba ocenionych komórek w ró¿nych stadiach podzia³u mejotycz-
nego u buhajów
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nowskiej (8), która równie¿ nie stwierdzi³a zale¿no�ci
miêdzy spontaniczn¹, wczesn¹ dysocjacj¹ biwalentu X-Y
a p³odno�ci¹ samców kongenicznych myszy.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e analizê komórek uzyskanych
z gonad mysich samców prowadzono po konwencjonal-
nym barwieniu (barwnikiem Giemsy) chromosomów
mejotycznych. Metoda ta pozwala³a na ocenê biwalen-
tów X-Y lub spontanicznie zdysocjowanych heteroso-
mów jedynie w stadium diakinezy-metafazy I. Biwalent
X-Y mo¿e jednak ulegaæ wczesnej dysocjacji ju¿ w pro-
fazie pierwszego podzia³u mejotycznego, czyli w pod-
stadium pachytenu. Wówczas najbardziej przydatn¹ jest
metoda analizy struktur bia³kowych zwanych komplek-
sami synaptonemalnymi, które tworz¹ siê w trakcie
koniugacji chromosomów. Tworzenie siê kompleksów
synaptonemalnych zarówno miêdzy autosomami, jak i he-
terosomami X i Y umo¿liwia, w wyniku crossing-over,
wymianê materia³u genetycznego, a przede wszystkim
formowanie siê chiazm i segregacjê chromosomów
w anafazie I (13). Obserwacje prowadzone w mikrosko-
pie elektronowym, a tak¿e opracowanie fizycznych map
genomu cz³owieka i wielu gatunków zwierz¹t pozwoli³y
na okre�lenie homologicznych odcinków chromosomów
X i Y, wzd³u¿ których podczas koniugacji tworz¹ siê
kompleksy synaptonemalne (PARX i PARY) (7). Specy-
ficzna morfologia biwalentu X-Y w ró¿nych etapach
koniugacji umo¿liwia rozró¿nienie kilku podstadiów pro-
fazy I: pó�ny zygoten (Z/P), w którym autosomy s¹ jesz-
cze od siebie oddzielone, natomiast w odcinkach termi-
nalnych rozpoczyna siê koniugacja chromosomów X i Y,
wczesny pachyten (P1), gdy rozpoczyna siê koniugacja
chromosomów autosomalnych i kontynuowana jest ko-
niugacja chromosomów X i Y, �redni pachyten (P2) �
wszystkie chromosomy zarówno autosomy, jak i hetero-
somy s¹ �ci�le skoniugowane i pó�ny pachyten (P3) �
kontynuowana jest koniugacja autosomów, natomiast roz-
poczyna siê dysocjacja biwalentu X-Y (14). W niektó-
rych przypadkach jednak dochodzi do zbyt szybkiego
zdysocjowania koniuguj¹cych heterosomów, co mo¿e byæ
przyczyn¹ zaburzeñ w kolejnych etapach podzia³u mejo-
tycznego.

Obecnie najskuteczniejsz¹ i wiarygodn¹ metod¹ iden-
tyfikacji heterosomów w gonadach osobników mêskich
jest technika FISH. W 2000 r. przeprowadzono ekspery-
ment polegaj¹cy na wykorzystaniu fluorescencyjnej hyb-
rydyzacji in situ w analizie chromosomów w komórkach
spermatogonialnych u buhajów � nosicieli chimeryzmu
leukocytarnego 60,XX/60,XY, cechuj¹cych siê znacznie
ni¿szymi parametrami nasienia w porównaniu z buhaja-
mi o prawid³owym kariotypie (10). Chromosomy, utrwa-
lone na szkie³ku mikroskopowym, hybrydyzowano z po-
dwójnie znakowan¹ sond¹ molekularn¹ (dla X � bioty-
n¹, dla Y � digoksygenin¹). W sze�ciu komórkach sper-
matogonialnych, uzyskanych z j¹der dwóch buhajów nie
stwierdzono sygna³ów identyfikuj¹cych chromosomy Y,
natomiast zaobserwowano podwójne sygna³y odpowia-
daj¹ce chromosomom X. Morfologia chromosomów bar-
wionych DAPI, na których zlokalizowano sygna³y, tak¿e
odpowiada³a heterosomom X u byd³a. Przeprowadzona
przez Rejduch (11) ocena obejmuj¹ca znacznie wiêksz¹
liczbê zarówno buhajów z chimeryzmem, jak i analizo-

wanych komórek spermatogonialnych potwierdzi³a wy-
niki uzyskane w 2000 r. Wyniki te nastêpnie zestawiono
z rezultatami analizy histopatologicznej j¹der nosicieli
chimeryzmu 60,XX/60,XY. W gonadach badanych zwie-
rz¹t, w pojedynczych przekrojach kanalików plemniko-
twórczych wystêpowa³y obszary, w których poza komór-
kami podporowymi obecne by³y tylko pojedyncze ko-
mórki p³ciowe lub brak by³o komórek rozrodczych. Su-
gerowa³o to, ¿e rozpoczêty, z udzia³em komórek uzys-
kanych z gonad mêskich i zawieraj¹cych dwa heteroso-
my X, podzia³ mejotyczny nie zosta³ prawid³owo zakoñ-
czony, co mog³o mieæ zwi¹zek gorsz¹ jako�ci¹ nasienia
nosicieli chimeryzmu w porównaniu z buhajami o kario-
typie 60,XY (11).

Przedstawione w niniejszej pracy oraz cytowanym pi�-
miennictwie wyniki wskazuj¹ na szereg mo¿liwo�ci, które
niesie ze sob¹ zastosowanie techniki FISH w analizie
komórek rozrodczych samców zwierz¹t gospodarskich
zarówno o prawid³owym kariotypie, jak i nosicieli zmian
chromosomowych. Ponadto technika ta jest równie¿ bar-
dzo pomocna w ocenie nasienia np. do identyfikacji di-
somii plemników w ejakulatach (4). Ostatnio bydlêc¹
sondê molekularn¹ maluj¹c¹ chromosom Y wykorzysta-
no do identyfikacji Y w plemnikach tryka, co �wiadczy
o tym, ¿e fluorescencyjna hybrydyzacja in situ znajduje
tak¿e zastosowanie w badaniach konserwatyzmu gene-
tycznego (12).
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