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']'' ,,.',', Summar

Leucocytic 54rXYl5,4,XY]chinterism is a frequent sy
chimeric xx/xy feńales are infertile and referred to a
freemartins has not been investigated in depth.

The aim of,this studv was to evaluate the fertilitv of
yal u e fo r ."Pio au ction'. l lńl,bstig ations of rep ro du Ótiv
carriers of xy/xx:leucocvtic chimerism were carri
with a con " '1iańs with a normal karyotype
significant s between chimeric rams and the
In the first season chimeric rams even showed higher
tion. Testosterone,and LH concentration in blood plas
results obtained s s with xx/xy chime
duction, but only matings as freemart
dem ,,,in thć s conducted on the same flock.
' K ,rańlś;., chińćrism, reproductive value

W związku ze zmnl,ejszaniem się pogłowia owrec r

wzrostem kosztów hodowli dużąuwagę zwlaca się na
genetyczną popfawę cech uzytkowości reprodukcyj -

nej. Jeclną z rnetod hodowlanych prowadzących do
wzrostu wydajności reprodukcyjnej owiec jest krzy-
zowanie z rasami o wysokiej plenności. Do ras takich
należy austalijska odmiana merynosa - booroola bę-
dąca nosicielem genu wysokiej plenności (FecB) od-
p owiedzi al nę go za zwiększeni e ltczby orłul ow anych
komórek jajowych (1, 13). ,

W wyniku krzyżowania z rasąbooroola dochodzi
do zwiększenia plenności o 40-60% (2), z tym, że u
plennychras owiec częściej występuje Ęmartynizm i
chimeryzm leuko cytarn y 5 4,XY l 5 4,XX. Zj aw isko to
przy dużym nasileniu jest bardzo niekorzystne, gdyż
znacznie obniża płodność i plenność stada (2, 6, I2,
19). Częstość frymartynizmu i chimeryzmu leukocy-
tarnego jest wyższa u nowych plennych ras niż u ras
tradycyjnych (4, 10). W kilkuletnich badaniach cyto-
genetycznych stada owiec rasy booroola stwierdzono
częstośc występowania chlmeryzmu w poszczególnych
latach wśród żywo urodzonychjagniąt na poziomie
od 6,94 do 22,9Ioń (9). Frymartynizm i chimeryzm
leukocytarny, manifesĘący się obecnością dwu róz-

nych genetycznie linii komórkowych z chromosoma-
mi płci XY i XX, jest wynikiem tworzenia się anasto-
moz naczyń łożyskowych i wymiany komórek krwi
oraz hormonow między płodami różnej płci (11). Kon-
sekwencją tego zjawiska jest maskulinizacja układu
rozrodczego u samic i trwała ich niepłodność. W pi-
śmiennictwie mało jest danych doĘczących płodności
tryków z chtmeryzmem leukocy,tarnym. U buhajów z
chimeryzmem 6 0,XY/6 0,XX stwierdza się dlżązmten-
ność parametrów jakości nasienia i dlatego ich wyko-
rzystanie w rozrodzięjest dyskusyjne (3, 5,7, 15,20).

Celem badań była ocena płodności tryków z chtmę-
ryzmęm leukocytarnym 54,XYl54,XX i ich przydat-
ności do rozpłodu.

Matefiał imetody
Badanie przeprowadzono na czterech trykach rasy bo-

oroola z chimeryzmem limfocytarnym 54,XYl54,XX uro-
dzonych z ctaly mnogiej róznopłciowej i dla porównania,
czterech tryków tej samej rasy z normalnym kariotypem
54,XY. Tryki pochodzlły zjednego stada i utrzymywane
były w tych samych warunkach. Badania przeprowadzono
w dwóch kolejnych sezonach reprodukcyjnych po stano-
wieniu, w pażdzietniku. W pierwszym sezonie tryki były
w wieku około 2,5 roku, a w następnym o rok starsze .Ptze-
pror,vadzono badanie k]iniczne zewnętrznych narządów*lPraca u,ykonana rv ramach projektu badarvczego I(BN rr 5PO6D0 | 7 L2



płciowych oraz ocenę makroskopową i
mikroskopową nasienia pobieranego
metodą elektroejakulacji. Makroskopo-
wo określano barwę i zapach nasienia,
natomiast w ocenie mikroskopowej
uwzględniono ruchliwość i koncentra-
cję plemników oraz odsetek plemników
z lł,adami głównymi i podrzędnymi. Po-
nadto oznaczono stęzenie testosteronu i
iutropiny (LH) we krwi badanej stawki
tryków z chimeryzmem i normalnym
kari otypem. C) znaczeni e hormonów wy-
konano w Zakładzie Neurofizjologii i
Endokrynolo girlF IŻZ PAN w Jabłonnie.
Krew do badania hormonów pobierano
przed stanowieniem, 6-krotnie od każ-
dego tryka, w odstępach czterogodzin-
ny ch. Zaw arto ść hormonów oznaczano
metodami radi oimmunolo gicznymi bez-
pośrednio w osoczu krwi, Stężenie tes-
tosteronu oznaczorro metodą Stupnickie-
go (18), a LH metodą Stupnickiego i
Madeja (17). Otrzymane wyniki podda-
no analizie statystycznej metodą naj-
mniejszych kwadratów. W modelu sta-

tystycznym uwzględniono stały wpływ
tryka, chimeryzmu orazbłąd losowy.

Wyniki iomówienie
Badanie kliniczne zewnętrzny ch

narządów płciowych nie wykazało
różntc w lozwoju anatomicznym
między Ękami z kariotypem 54,XY l
54,XX a trykami z nofinalnym kario-
typem 5 4,XY. Wszystkie badane try-
ki miały prawidłowo rozwinięte, sy-
metryczne i przesuwalne jądra o
wielkości charakterysty czne1 dla tej
rasy. Najądrza i nasięniowody były
prawidłowe i łatwo wyczuwalne.
Popęd i odruchy płciowe były wła-
ściwe dla samców w-obu grupach try-
ków. Wyniki oceny podstawowych
właściwości nasienia p rzeptow adzo-
nej w dwu kolejnych sezonach repro-
dukcyjnych podano w tab. 1 i 2. W
pierwszym badanym sezonie nasie-
nie tryków z chtmeryzmem XY/XX
wykazywało lepsze palametry niż
tryków z prawidłowym kariotypem;
szczegolnte dotyczyŁo to wyższej
koncentracji plemników. W drugim
sezonie reprodukcyjnym j akość na-
sienia była wyrównana w obu grupach Ęków. Korzyst-
niejsząnieco ocenę uzyskało nasienie samców z cht-
meryzmem pod względem ruchliwości i koncentracji
plemników. Natomiast zawlęrało więcej plemników z
wadami morfologicznyml(tab.2). Różnice te nie byĘ
j ednak statystycznie istotne.

Tab. 1. wyniki oceny wybranych parametrów nasienia tryków z chimeryzmem
leukocytainym 54,Xyl54,XX i z kariotypem prawidłowym 54,xy w pierwszym

analizowanym sezonie reprodukcyjnym

Tab. 2. wyniki oceny wybranych parametrów nasienia tryków z chimeryzmem
leukocytainym 54,Xy/54,XX i z kariotypem prawidlowym w drugim analizowa-
nvm sezonie

Nie zaobserwowano takżę zależności między pto-
centem komórek z chromosomami płci XY u tryków
Z
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reprodukcyjnym i 20Yow drugim sezonie nie wykazy-
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Tab. 3. Średnie stężenie ng/ml testosteronu i LH w krwi try-
ków z chimeryzmem leukocytarnym 54,XY l54,XX i z kario-
typem prawidłowym 54/XY (n:4; i + s)

54,xY64,xx

54,xY

2,70 t2,51

2,1l t2,09

5,85 t 1 ,77

5,91 t 2,04

wał rożntc w porównaniu do pozostałych Ęków w
wartościach ocenianych parametrów nasienia (tab . I ,2).

Nie stwierdzono również istotnych rożnic w pozio-
mie stężenia badanych hormonów między grupą try-
kow z kariotypem normalnym a trykami z chtmeryz-
mem leukocytamym 54,XYl54,XX (tab. 3). Srednie
stężenie testosteronu w grupie tryków z chimeryzmem
(2,7 0 + 2,7 l ngl m,) było nieznacznie wyż s ze niż l try -

ków z kariotypem prawidłowym (2,I7 + 2,09 nglml).
Zko\ęi stężenie LH miało ten sam poziom w obu gru-
pach Ęków (tab. 3),

Po pokryciu przez tryki z chimeryzm em 52 macio-
rekuzyskano 48 miotów, co wskazuje nawysokąpłod-
ność tych zwierząt.

W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest danych
doĘczących wartości rozpłodowej tryków z chimery-
zmem. Smokovitis i wsp. (16) porównywali zawar-
tość niektórych enzymów w nasieniu, poziom testo-
steronu we krwi oraz cechy morfologiczne i ruchli-
wośc plemników 6 tryków Ęzyjskich z kariotypem
54,XY i jednego z chimeryzmęm limfocytarnym
54,XY154,XX, U tryka z chimeryzmem stwierdzono
nieprawidłowości w aktyłvności aktyłvatora plazmt-
nogenu (PAA), co może mieć wpływ na płodność, lecz
budowa morfologiczna i ruchliwość plemników byĘ
w normie (16). Z kolei Rynkięwtcz-Szatkowska (14)
o ceniała j ako ść dwó ch tryków z chimery zmem limfo -

cytarnym. U jednego z nich stwierdziła prawidłowy
poziom ocenianych paramehóq |ecz u drugie go znacz-
ne ich obniżenie. Nie wiadomo jednak czybyłotorzę-
czywiście zwluzanę z chimeryzmem.

W badanym stadzie owiec rasy booroola nie stwier-
dzono r óżnic w o c enianych p aramet r ach przy datno ś c i
rozpłodowej między trykami z chtmeryzmem limfo-
cytarnym XY/XX a Ękami zkartoĘpem normalnym,
Wskazywałoby to, że tryki z chimeryzmem limfocy-
tarnym XY/XX nie cechuje obniżona płodność i mogą
być wykorzystywane do rozrodu . Z Ęm jednak, że tyl-
ko do kojarzeńtowarowych ze względu na dziędzicz-
ne uwarunkowania występowania Ęmartynizmu i
chimeryzmu, co zostało stwierdzone we wcześniej-
szych badaniach prowadzonych w tym stadzie (8),
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Pośmiertne oznaczanie poziomu magnczu w płl,nie ciałka szklistego ma duże

znacze,nie u bydła i owiec jako wskaźnik tężyczkl spowodowanej niedoborem

tego pierwiastka. Celem badań było ustalenie czy istnieją różnice rv poziomie
magnezrt w pĘnie ciałka szkJistego pobranynr tuż po śmiercl zwierzęcia oraz po

72 godz. oraz czy przetrzymywanie próbek przez clalsze 72 golJz, wpływa na

zawartośc tego pier-wiastka Zarówno stężenie tnagnezu u,próbkach płynu ciał-

ka szklistego pobranego tuż po śmierci, jak i przetrzymywanego następnie w

temperaturze pokojowej, nie zmieniało się Silny wz1,ost bakterii następował w

próbkach przetrzymywanychprzez 72 godz. w 72oC oraz w próbkach przetrzy,

mywanych przez d,alsze 72 godz. \ł, temperaturze pokojowe.j Po dodaniu do

próbek wody pozion magnezrt spadał o 1]%. Dodatek 40% roztworu forrnaliny

do próbek skutecznie hamował wzrost bakterii i nie wpływał na poziom magne-

zu w próbkach przetfzymywanych w temperaturze pokolowej przezTż godz
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