
Praca oryginalna Original paper

l|owy plzypadek trisomii XXY u buhaja

WIESŁAW KRUMRYCH

pracownia Biotechniki Rozrodu Zwierząt Bydgoskiego Oddziału Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego w Puławach,
Al. Powstańców Wlkp. 10,85-090 Bydgoszcz

\r 9rrlr Yvrr r"

Keywordsi XYFtrisomy, testimetrical examinatio

Wprowadzenie w Polsce (1989 r.) obowiązku oce-
ny prawidłowości kariotypu buhajów kierorvanych do
rozrodu pozwoliło na wykrycie, a co za tym idzie, na
eliminację z użytkowanta rozpłodowego do 1996 r.

około 1,3olo osobników, nosicieli defektów chromoso-
mowych ( 1 8). Stwierdzono, że najczęści ej występuj ą-
cymi nieprawidłowościami kariotypu u bydła są: chi-
meryzm leukocytarny (60,XXl 60,XY) oraz defekty
strukturalne, np. translokacja Robertsona I;ż9 (I0, ń,
I7 ,2I,24,25). Aberracje w zakresie ltczby chromo-
somów są wadami stosunkowo rzadko stwierdzanymi
u tego gatunku. Zazwyczaj występują one w postaci
trisomii chromosomów płciowych, co skutkuje niedo-
rozwojem narządów płciowych oraz upoślędza ich
funkcję, Jednązpostaci tego rodzaju defektów jest tri-
somia 61,XXY stanowiąca odpowiednik zespołu Kli-
nefeltera u człowieka. Przyjmuje się, ze aberracja ta
występuje u bydła z mniejszą częstotliwością niż u
Iudzi, u których pojawia się raz na 500 urodzonych
chłopców (4).W Polsce zarejestrowano dotąd zaled-
wie kilka przypadftów nosicielstwa tej wady u bydła
(5, 20, 2l, 23, 24), Nosiciele charakt eryzLuąsię feno-
typem męskim i z reguŁy są niepłodni. Przypuszcza
się, że czynnikiem sprawczym jest dodatkowy chro-
mosom płciowy X, który zawięta geny odpowtedzial-
nę za procesy inaktywujące rozwój jąder i spennato-
genezę(.I2).

W opracowaniu przedstawiono przypadek nosiciel-
stwa trisomii XXY w linii czystej u młodego buhaja,
Ptzyży ctowo scharakteryzowano budowę anatomicz-
ną zewnętrznych narządów płciowych nosiciela oraz
o c eniono funkcj ę wewnątrzw y dzielnicząj ąder w p o -

rownaniu z kariotypowo prawidłowymi (60,XY) ró-
wieśnikami.

Materiał imetody
W ramach rutynowo prowadzonych badań cytogenetycz-

nych samców, w jednym z Ośrodków Hodowli Zwierząt
woj. pomorskiego, ocenie kariotypu poddano 10-miesięcz-
nego buhaj a (Co1 er, nr 7 27 27) rasy holsztyńsko-fryzyj skiej
(ryc. l) Rodzicami pochodzącego z transferu zarodka i uro-
dzonego w normalnym terminie osobnika były zwierzęta
pochodzące z USA: ojciec - Convincer (nr lic. 93534) i
matka Malachis Best (nr lic. 15283535). Buhaj o masie
ciała wynoszącej ż96 kg charakteryzował się żywym tem-
peramentem. Anal'iza genomu w kierunku obecności mu-
tacji BLAD i DUMPS wykluczyła nosicielstwo obu wad
genetycznych u badanego osobnika.

Ryc. l. Buhaj Coler rasy Holstein-Friesian (61,XXY)



Badanie cytogenetycznę pTzęprowadzono w oparciu o
sterylnie pobraną krew z żyły szyjnej zewnętrznej do he-
parynizow anej probówki podciśnieniowej (Vacutainer).
Hodowlę limfocytów krwi obwodowej w płynie Eagle'a
przeprowadzono według ogólnie przyjętych zasad (ż2).
Sporządzone preparaty barwiono roztworem Giemsy, przy
czym część z nich poddano barwieniu różnicującemu GTG
(z uży ciem trypsyny). Analizę kariotypu przeprowadzono
bezpośrednio pod mikroskopem w oparciu o ocenę około
200 kompletnych płytek metafazov1l ch. Wybrane pĘtki fo-
tografowano, a następnie identyfikowano poszczególne
chromosomy przy pomocy obowiązującego wzorca układu
prĘkow G (8). W celupotwierdzeniauzyskanego wyniku,
po upływie około 2 tygodni powtórnie pobrano od buhaja
krew, poddając ją ocenie cytogenetycznej.

U badanego buhaja przeprowadzono ponadto szczegó-
łową ocenę testimetryczną. Polegała ona na tradycyjnym
pomiarze obwodu worka mosznowego przy lżycill taśmy
metrycznej oraz długości, szerokości i grubości obu jąder
za pomocą cyrkla kabłąkowego. Dodatkowo, pomiary śred-
nicy jąder (przekrój poprzeczny) wykonano przy lżyciu
aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w głowicę li-
niowąo emisji 5 MHz. Wyznaczono ją mierząc odległość
pomiędzy widocznymi na obrazie ultrasonografu osłonka-
mi (tmica albuginea). Ze względll na ograniczony zakres
pracy głowicy, pomiar dfugości jąder nie był możltwy przy
ttżycitl techniki USG.

Wewnątrzwy dzielnicząaktywność j ąder buhaj a oszaco-
wano za pomocątestu stymulacji hormonalnej. W tym celu
domięśniowo podano buhajowi gonadotropinę (GnRH) w
postaci preparatu Depherelin firmy Veyx Pharma GmbH),
którego substancją czynnąjest D-Pheó-LHRH w ilości
50 pglml. Dawkę ustalono wedfug masy ciała zwierzęcia
w ilości 0,2 mlnakażde 50 kg masy, co odpowiadało 10 ptg

D-Phe6-LHRH. Krew obwodowąpobierano z żyły szyjnej
zewnętrznej do heparynizowanych probówek 3-krotnie w
odstępach półgodzinnych przed podaniem GnRH, a następ-
nie po upływie l i2 godzin. W odwirowanym osoczu krwi
oznaczono zaw artość testosteronu metodą immun oenzyma-

Ę czną pr zy lży ciu ap ar atu EP OLL -20 .

Wyniki pomiarów jąder oraz stężenia testosteronu u ba-
danego buhaja zestawiono ze średnimi wartościami powyz-
szych wskaźników u 10 sztuk 10-miesięcznych buhajów
rasy hf o prawidłowym kariotypie (60,XY) z kilku Ośrod-
ków Hodowli Zwierząt w kraju.

Wyniki iomówienie
Analiza cytogenetyazna oparta na ocenie płytek

mętafazowych limfocytów krwi buhaja wykazała, w
przypadku wszystkich analizowanych komórek, obec-
ność 61 chromosomów. Oprócz typowych akrocen-
trycznych autosomów, Wrożniały się trzy chromoso-
my submet ac entry czne : j eden mały chromo s om płcio -
wy Y oraz dwa duże przypominające chromosomy X
(ryc. 2),Ocena prążków G potwierdzlła u badanego
osobnika obecność trisomii chromosomów płciowych
6l.XXY w linii czystej.

Zarej e strow any pr zyp adek nieprawidłowo ś c i kario -
typu stanowi jedną z postaci aberracji liczbowych

(aneuploidii). Przyjmuje się, że wady tego typu po-
wstają najczęściej w wyniku nierównomiernego roz-
dzielenia się (nondysjunkcji) chromosomów w trak-
cie mej ozy lub podziałów mitotyc zny ch zy goty. E fek-
tem nondysjunkcji mejotycznej są gamety zaopatzo-
ne w nieprawidłową Iiczbę chromosomów, które w
połączeniu z gametąprawidłową prowadzą do powsta-
nia zygoty, np. trisomicznej, monosomiaznei, ltd.
Wszystkie komórki somatyczne rozwijającego się or-
ganizml p o si adaj ą wówczas taką s amą ni eprawidło -
wą liczbę chromosomów. Prawdopodobnie taka sytu-
acj a wystąpiła w opisanym pr zypadku. Nondysj unk-
cja chromosomów płciowych w przebiegu gametoge-
nęzy, u któregoś z rodzicow, doprowadziła w efekcie
do powstania plemników z dwoma chromosomami
płciowymi (X i Y) u ojca lub też komórek jajowych
zaopaftzonychw 2 chromosomy X. W wyniku zapłod-
nienia mogło zatęmdojść do powstania i dalszego roz-
woju trisomicznej zygoty. Uwagę zwraca równteż
możliwość równoczesnego zapłodnienia ptzez 2 pra-
widłowe plemniki z pojedynczymi chromosomami X
i Y. Częściej jednak omawianąaberrację stwierdza się
u osobników posiadających dwie lub więcej linii (sub-
populacji) komórkowych. Zjawisko to jest wynikiem
nondysjunkcj i mitotycznej lub też wymiany komórek
między płodami, jeżeli dany osobnik pochodzlł z cią-
ży mnogiej (5,19).

Trisomie chromosomów płciowych są aberracj ami,
ktorę z reguły wywierająniekorzystny wpływ naroz-
wój narządów rozrodczych, co przekłada się na obni-
żenie płodności nosicieli lub też na ich całkowitąbez-
płodno ść, spowodowaną u buhaj ów dysfunkcj ą j ąder
(15). Nosicielstwo trisomii XXY może jednaktakże
pociągać za sobąspowolnienie rozwoju somatyczne-
go. Zdantem wielu autorów, osobniki obarczone tym
defektem, często osiągają średni wzrost i masę ciała
tylko w 2 p o czątkowych mi e s i ąc ach ży cia, p ó źntej zaś
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Ryc.2. Płytka metafazowa buhaja Coler (61,XXY)
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rozwijająsięznacznie wolniej w porównaniu z buha-
jami w tym samym wieku (5,20). Wydaje się, ze sytu-
acja taka miała miejsce w przypadku opisywanego
osobnika, bowiem przebywający w tej samej oborze,
młodszy o l0 dni buhaj 60,XY (l00% hf), charaktery-
zował się większą masą ciaŁa o około 60 kg.

Zkolęi Dunn i wsp. (6) zwrócili uwagę na femini-
zację eksterieru. U l4 miesięcznego buhaja XXY rasy
Hereford stwierdzili oni zeński wygląd okolicy twa-
rzowej oraz karku, To rzadko opisywane spostrzeze-
nie znalazło potwierdzenie w przypadku buhaja Co-
ler, który odznaczał się wyraźnie innym kształtem gło-
wy w porównaniu z kariotypowo prawidłowym rówie-
śnikiem tej samej rasy (ryc. 3 i 4).

Ocena przydatności rozpłodowej buhaja była ogra-
niczona. Pomimo obecności prowokatorów (innych
buhajów) badany osobnik nie wykazywał oznak po-
pędu płciowego. Wobec braku odruchu erekcji, pozy-
skanie nasienia drogą naturalną nie było możl iw e. P rze-
prowadzono zatem pomiary wielkości obu jąder oraz
obwodu worka lnosznowego, które stanowią jeden z
w ażniejszych elementów składowych oceny reproduk-
tora. Przyrost wielkości jąder wraz ze wzrostem stę-
zenia testosteronu w krwi odbywa się u młodych sam-
ców w sposób liniowy wraz z wiekiem, a zatęm na
podstawie pomiarów można orientacyjnie określić sto-
pień ich rozwoju (I,2,3). Rezultat badań testimeĘcz-
nych osobnika XXY w zestawieniu z wartościami śred-
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nimi dla 10 kariotyporvo
prawidłowych buhajów
przedstawiono w tab, l.
Wskazuje on na wyraźne
różnice w zakresie
wszystkich ocenianych
parametrów. Stwierdzo-
no,że badany osobnik, w
porównaniu do innych
samców. wyrożnia się
wyraźnie mniejszym ob-
wodem worka moszno-
wego oraz wyrniararni ją-
der mierzonymi we

w s zy s tk i ch pŁaszczy znach. B adani e u l tras o n o gr aflcz-
ne gonad nie wykazało jednak nieprawidłowości w
strukturze ich tkanek. Zarejestrowane u osobnika tri-
somicznego , wyrażnl,c mniejsze wymiary jąder w po-
równaniu ze zw|erzętami kontrolnymi są zdaniem
wielu autorów, zjawiskiem niekorzystnym. W bada-
niach przeprowadzonych na licznym materiale zwje-
rzęcym wykazano bowiem, że buhaje o mniejszyrn
obwodzie worka fiIosznowego produkują z reguły
mniejsze objętości nasienia o zwiększonym udziale
nieprawidłowych plemników (9, 14, 26). Stwierdzo-
no ponadto, ze niewielkie wymiary gonad u buhajów
często związane są z ich hipoplazją ( l4). Wydaje się,
że podobna syfuacja mogła wystąpić u badanego osob-
nika, bowiem wyniki wielu obserwacji wskazują na
ścisły związek trisomii chromosomów płciowych z

Tab.2.Zawartość testosteronu w osoczu krrvi buhaja 61,XXY
oraz a buhajów kontrolnych (60,XY) przed i po stymulacji
hormonalne.i § + s)

Przed podaniem GnRH

] lr,
Po podaniu GnRH i

2h

7 ,22 ł 0,11

7,50

7 ,7g

1,49 t 1,58

5,80 t 2,31

Tab. l. Wl,niki pomiarólv testimetrycznych (rv cm) u buhaja ól,XXY orazu buhajów kontrol-
nych o kariotypie 60,XY § + s)

Metoda pomiatu Buhaje kontrolne (n = 10)

Taśma melryczna

Cyrkiel kabłąkowy

U ltra sonog ral

obwód worka
mOsznOWeg0

długość jądta

Wymlary
poptzeczne jąder

Wymlary
poprzeczne jąder

22,0 29,85 t 2,16

Ryc.3. Prolil głorvy buhaja 6l,XXY Rl,c.4. Profil głorvy buhaja 60,XY



niedorozwojem jąder u buhajów, częmu z reguły to-
warzyszy degeneracja kanalików nasiennych, a w efek-
cie azoospermia lub oligospermia(5-7,11, 13, 16,20,
23).

Wyniki oceny wewnątrzwy dzielniczejj ąder na pod-
stawie stężenia testosteronu w osoczu krwi przedsta-
wiono w tab. 2. Srednie stężenie oznaczonego hormo-
nu u buhaja 61,XXY było przed stymulacją hormo-
nalnąokoło 5-krotnie wyższe, aniżeli średnia wartość
tego wskaźnika u rówieśników. zaznaczyć jednak na-
Ieży, że stężenie testosteronu w krwi podlega znacz-
nemu zrożnicowaniu osobniczemu. Wskazuje na to
dużarozpiętość wyników oznaczeń tego hormonu u 10
kariotypowo prawidłowych buhajów (od 0,16 do 3,87
nglml). Podanie GnRH nie spowodowało znaczącęgo
wzrostu stężenia testosteronu w krwi badanego sam-
ca. Wynik ten wyrażnie odbiega od rezultatu badań
przeprowadzonych u zwierząt kontrolnych, u których
wykazano średnio niemal 4-krotny wzrost stężenia
badanego hormonu. Reakcję na iniekcję GnRH zare-
j estrowano u wszystkich buhaj ów kontrolnych, j ednak
jej intensyłvność była bardzo zrożntcowana. Wydaje
się, że omawiana stymulacja w większym stopniu do-
Ę czy zw ier ząt o dznaczaj ących s i ę ni ewi e lkim wyj ś c i o -
wym stężeniem testosteronu, np. u buhaj azpoczątko-
wym stężeniem testosteronu wynoszącym 0,16 nglml
zarejestrowano po 2 godzinach od podania GnRH
warlość 5,28 nglml. Z kolęi u innego osobnika, od-
znacząącego się większą zaw artośctą omawianego
hormonu (3,87 nglml), wytzut testosteronu do krwi
był relatywnie mniejszy (6,51 nglml).

Uzyskane wyniki p o zw alaj ązakwali fikować b ada-
nego buhaj a do zwierząt o relatywnie dużej zawarto-
ści tego hormonu, a tym samym wskazywać na spraw-
ność j ąder w realtzacjt zadań wewn ątrzwydzielniczych.
Niestety nie potwierdzlł jednak tego spostrzezenia
przeprowadzony test stymulacji hormonalnej. Brak
reakcji jąder w postaci uwolnienia do krwi większych
ilości testosteronu po iniekcji egzogennego hormonu
(GnRH) moze wskazywac na ich niedorozwój. Wyda-
je się, żę fakt ten moze wiązać się z niewielkimi roz-
miarami gonad, które nie są zdolne do zwiększonej
syntezy testosteronu. Pewnym potwierdzeniem tego
pIzypuszczenia mogąbyć wyniki badań Palaszai wsp.
(I4),ktorzy u buhajów z niewielkimi jądrami rejestro-
wali na ogołwyraźnie słabiej zaznaczony wzrost stę-
zenia testosteronu po iniekcji GnRH w porównaniu z
osobnikami o większych gonadach.

Wyniki przeprowad zony ch ob s erwacj i zdaj ą si ę p o -
twierdzac ścisĘ związek nosicielstwa trisomii XXY
zniedorozwojem i dysfunkcjąjąder. Wydaje się, ze
ich kontynuacja w miarę nabywania przęzbuhaja doj-
rzałości oraz wzbogacenie m.in. o badania większej
liczby hormonów (FSH, LH, progesteron), ewentual-
ną ocenę jakości nasienia orazbadania histologiczne
przyczyntąsię do lepszego poznanianastępstw tej sto-
sunkowo rzadko występującej u buhajów aberracji
chromosomowej.
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