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Ocena płodności świń staje się podstawowym zagadnieniem w gospo- 

darstwach wielkotowarowych. Zaburzenia płodności w materiale repro- 

dukcyjnym mogą być jedną z przyczyn nierytmicznych dostaw prosiąt 

do tuczu przemysłowego. Rozwój hodowli wielkostadnej wymaga wpro- 

wadzenia nowych metod diagnozowania i wykrywania zaburzeń rozwo- 

jowych narządu rodnego oraz poznania mechanizmu przekazywania tych 

zaburzeń potomstwu. 

Wprowadzenie metod cytogenetycznych do hodowli zwierząt umoż- 

liwiło ustalenie etiologii wielu wad rozwojowych narządu rodnego. Tym 

cenniejsze są więc próby przeniesienia metod cytogenetycznych ze spe- 

cjalistycznych pracowni i zastosowania ich w ocenie trzody w nowych 

warunkach terenowych, często skromnie wyposażonych laboratoriów. 

Podstawą współczesnej cytogenetyki stało się wprowadzenie do badań 

nowych metod oznaczania chromosomów somatycznych i płciowych. Me- 

tody te umożliwiają identyfikowanie poszczególnych par chromosomów 

zarówno u człowieka, jak i u zwierząt. Stało się więc możliwe wykrywa- 

nie powstałych aberracji chromosomalnych, strukturalnych i liczbowych, 

zarówno chromosomów somatycznych, jak i płciowych. Wskutek rozwoju 

techniki hodowli tkankowych można obserwować chromosomy w płytce 

metafazalnej. Badania cytogenetyczne, polegające na oznaczaniu chroma- 

tyny płciowej w komórkach interfazalnych w cytogramach ze spojówki 

oka i rozmazów krwi umożliwiły z kolei, w sposób pośredni, określenie 

liczby chromosomów płciowych, chromosomów X.
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Bezpośrednie oznaczanie chromosomów somatycznych i płciowych, po- 
legające na analizie płytek metafazalnych, oddaje najwierniej chromo- 
somalny obraz zmian w liczbie i strukturze chromosomów. 

Przeprowadzane badania cytogenetyczne u świń, polegające na spo- 
rządzaniu kariogramów, umożliwiają obecnie oznaczanie aberracji liczbo- 
wych i strukturalnych, mogących mieć wpływ na płodność samców i sa- 
mic [15, 17, 18, 28]. Właściwie od niedawna na podstawie badań Ruddlle 
[15], Makino [19], Hoffmanna [15] i innych ustalono, że liczba chromo- 
somów u świń wynosi 38. Równocześnie wprowadzono podziały na grupy 
w zależności od wielkości chromosomów i położenia centromeru. Na kon- 
ferencji w Denver i Chicago [5] próbowano również podciągnąć klasyfi- 
kację do przyjętej u człowieka [15, 17]. Ostatecznie Hoffmann podzielił 
u świń 18 par chromosomów na 5 grup uwzględniając wielkość i położe- 
nie centromeru. 

Spośród chromosomów wyróżnia się jedną parę chromosomów płcio- 
wych. Chromosomy te u świń oznaczane są w płytkach metafazalnych. 
Chromosom X jest submetacentryczny i wielkością swą odpowiada chro- 
mosomom somatycznym grupy III [15], chromosom Y, najmniejszy me- 
tacentryczny, może być zaliczony do ostatniej grupy wielkości. 

Chromosomy płciowe determinują płeć męską lub żeńską. U ssaków 
heterozygoty XY i homozygoty XX występują w stosunku zbliżonym 
do 1:1. Powstawanie wad płciowych u świń obu płci związane jest z wy- 
 stępowaniem aberracji liczbowych lub strukturalnych chromosomów, 

a tym samym z przekazywaniem nieprawidłowej informacji genetycz- 
nej. Z niektórymi anomaliami chromosomalnymi związane są cechy le- 
talne. Anomalie chromosomalne określane są jako aberracje strukturalae 
i liczbowe. Aberracje strukturalne odznaczają się przerwaniem ciągłości 
jednego lub kilku chromosomów, w wyniku czego obserwuje się powstałą 
delecję, inwersję, translokację lub duplikację różnych odcinków chromo- 
somów. Ten typ zaburzeń może być wykryty jedynie w laboratoriach 
cytogenetycznych na podstawie oceny płytek metafazalnych. Chromoso- 
malne aberracje liczbowe powstają w komórkach płciowych w czasie ich 
podziału mejotycznego lub mitotycznego. Do większości anomalii roz- 
poznawanych w badaniach cytogenetycznych należą aberracje liczbowe 
chromosomów płciowych. Aneuploidalne układy chromosomów płciowych 
powstałe w wyniku aberracji przyjęto oznaczać wzorem (2n—1) w przy- 
padku utraty jednego chromosomu lub (2n--1) w przypadku dodania 
jednego lub więcej chromosomów. Nietypowe rozejście się chromosomów 
płciowych w meiozie na tle non disjunctio, uwarunkowane jest zabu- 
rzeniami w rozdzielaniu się chromosomów w anafazie zarówno w mitozie, 
jak i w mejozie. 

Badania garnituru chromosomalnego wykonywane są z hodowli leu-
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kocytów krwi obwodowej metodą Moorheada [18, 19, 20], szpiku [17, 18] 

j skóry metodą Hardena [13]. W przypadku nieprawidłowej determina- 

cji i różnicowania płci ustalono su człowieka m.in. takie zespoły, jak 

Turnera i Klinefeltera. Zespół Turnera związany jest z monosomią chro- 

mosomu X. W zespole Klinefeltera obserwuje się obecność dodatkowego 

jednego lub więcej chromosomów X (np. XXY, XXXY itp.). W zespole 

tym obserwuje się u samców wrodzony niedorozwój gonad i kariotyp 

z chromosomami płciowymi XXY. Thulie i Norby dopiero w 1961 r. opi- 

sali dysgenezje gonad z zespołem XXY [14] u kota. U świń Landrase 

Breeuwsma [6] w 1968 r. stwierdził anomalię chromosomową typu Kli- 

nefeltera (39, XXY), ze szczątkowymi narządami kopulacyjnymi męskimi, 

macicy i niedorozwojem jąder oraz przepukliną mosznową. Gluhovschi 

[11] zaobserwował 5 przypadków Klinefeltera na 12 tysiącach świń. Po- 

dobne obserwacje prowadził Lojda [17, 18]. We wszystkich przypadkach 

zespołu Klinefeltera nie zaobserwowano ginekomastii mimo stwierdzo- 

nego kariotypu 39, XXY [6, 12]. W opisywanych przypadkach zaobser- 

wcwano w preparatach histologicznych degenerację kanalików nasien- 

nych. W większości kanalików znajdowano zwłóknienia ścian. W tkance 

międzyzrazikowej występowała intensywna proliferacja komórek Ley- 

diga. We wszystkich notowanych przypadkach z zespołem Klinefeltera 

u świń występowała dodatnia chromatyna płciowa w cytogramach błon 

śluzowych i preparatach z rdzenia oraz móżdżka, kariotypy wykazały 

układ chromosomów 39, XXY. 

Badania cytogenetyczne u świń wykazały sporadyczne występowanie 

zespołu Turnera. U świń Landrase spotykano ten zespół przy niskim 

wzroście, infantylizmie płciowym i braku gonad. Badania cytogenetyczne 

u świń z wrodzonymi wadami rozwojowymi umożliwiły częściowe wy- 

świetlenie etiologii powstania wad co ma podstawowe znaczenie w ho- 

dowli wielkostadnej. Ukryte zaburzenia rozwojowe mogą być przyczyną 

obumierania płodów, rodzenia się martwych noworodków i wzrost ich 

śmiertelności. 

W ostatnich latach notuje się wzrost wykrywalnych wad rozwojo- 

wych, zagrażających prawidłowemu rozmnażaniu zwierząt. Randall [23] 

na 75 tysięcy urodzonych prosiąt w 4746 przypadkach (6,30/0) stwierdził, 

że prosięta były martwe. Obserwując mioty zauważył, że nieżywe pro- 

sięta urodziły się w 36,5%/ miotów, przy czym w 0,8% miotów liczba 

martwych noworodków przekroczyła połowę miotu. W miotach po dwu 

knurach liczba nieżywych prosiąt była większa niż w: miotach po knu- 

rach pozostałych. Bille [4] donosi, że na 13954 urodzonych prosiąt 1790 

zginęło pomiędzy 1 a 3 dniem życia (7,8%/0). Smith [27] w 226 przypad- 

kach padnięć zaobserwował 11,7%/6 przyczyn na tle wad wrodzonych. 

U świń obserwuje się występowanie licznych wad na tle genów letalnych 

4 — Płodność i niepłodność zwierząt domowych
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i semiletalnych [1, 21], jak np. letalne skrócenie kręgosłupa. Równie 

częsty jest recesywny gen semiletalny, przenoszący skłonności do pow- 

stawania przepuklin u świń [3, 9, 21], Wrodzone wady z powstawaniem 

szpary w podniebieniu uniemożliwiającej ssanie, stają się przyczyną 

wczesnej śmierci prosiąt w parę dni po ich urodzeniu. Do wad wyklu- 

czających z hodowli samce należy zaliczyć te, które powodują wady ana- 

tomiczne narządu kopulacyjnego, wnętrostwo i obojnactwo. 

Aberracje chromosomowe występują nie tylko z przyczyn powstałych 

na tle zmian w chromosomach w trakcie ich podziału, lecz także z przy- 

czyn niegenetycznych, np. pod wpływem działania wirusów, środków 

farmaceutycznych, chemicznych i jonizujących. Aberracje chromosomo- 

we są główną przyczyną śmiertelności zarodków, powodując poważne 

obniżenie produkcji zwierzęcej [10]. Hulot uważa, że u trzody chlewnej 

interseksualizm występuje najczęściej na tle aberracji. Stwierdził on w 
dwu przypadkach u interseksów kariotypy 36, XX z brakiem chromoso- 
mu Y. Hutt [14] podaje, że knury przenosiły recesywny gen, warunku- 
jący beznożność u świń w stosunku 1:1. Obserwowano także cechy le- 
talne objawiające się u świń porażeniem tylnych kończyn, ich brakiem, 
wodogłowiem zewnętrznym itp. [9, 21]. 

Dzięki wprowadzeniu do cytogenetyki metody pośredniej, polegającej 
na określeniu chromosomu X przez oznaczanie chromatyny płciowej w 
komórkach interfazalnych, uzyskano szybki postęp w badaniu i wykry- 
waniu aberracji chromosomów płciowych. W cytogramach z błon śluzo- 
wych, wycinkach skóry, tkankach narządów i komórkach nerwowych 
wykrywa się chromatynę płciową pod postacią ciałek Barra, a we krwi 
neutrofilach — pod postacią wypustek chromatyny jądrowej zwanych 
pałeczkami dobosza, lub Davidsona [2, 8, 14, 15, 16, 20, 24, 26, 28]. Grudki 
chromatyny układają się w jądrze komórkowym na obwodzie błony 
jądrowej, zgodnie z położeniem obwodowym chromosomu X w płytce 
metafazalnej. Zarówno u świni, jak i u innych ssaków grudka zbliżona 
jest kształtem do regularnego ziarenka prosa. Wielkość ciałka Barra 
u zwierząt zbliżona jest do wielkości obserwowanej u ludzi i waha się 
od 0,7 do 1,4 u. W rozmazach krwi, chromatynę płciową obserwuje się 
w neutrofilach pod postacią typowych pałeczek dobosza (drumsticks). 
Występują również nietypowe formy chromatyny jądrowej, określane 
jako buławki, maczugi, rakietki. 

Obecnie uważa się, że w badaniach cytogenetycznych określanie chro- 
matyny płciowej jest istotnym wstępnym krokiem w ocenie garnituru 
chromosomalnego i najprostszym, mimo że pośrednim, badaniem aber- 
racji chromosomalnych [5]. 

U świń, podobnie jak i u człowieka, przy zastosowaniu metody Da- 
vidsona obserwuje się w leukocytach wielojądrzastych, występowanie
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chromatyny płciowej pod postacią pałeczek dobosza obok innych ele- 

mentów chromatyny jądrowej [24]. W cytogramach z rozmazów pochwo- 

wych i ze spojówek oka zaobserwowano chromatynę płciową (X) w jąd- 

rach komórek nadbłonkowych. Dotychczasowe badania chromatyny płcio- 

wej u zwierząt [2, 20, 24, 25] wykazały występowanie pałeczek dobosza 

w rozmazach krwi u obu płci. Zdecydowanie więcej (liczbowo) chroma- 

tyny płciowej obserwowano u samic [2, 8, 24]. 

Wprowadzenie w ostatnich latach do cytogenetyki, w celu identyfiko- 

wania chromosomu Y;, metody fluorescencyjnej, umożliwiło obserwowa- 

nie chromosomu Y pod postacią białka Y — Y-Body — w jądrach ko- 

mórek interfazalnych. W cytogramach z błon śluzowych i tkankach na- 

rządów, a także w rozmazach krwi i płytkach metafazalnych u mężczyzn 

i samców goryla obserwuje się fluorescencję typową dla ciała Y. Teore- 

tyczne podstawy tej metody opierają się na wybudowaniu atebryny i jej 

pochodnych do miejsc heterochromatynowych chromosomów, a zwłaszcza 

chromosomu Y [7, 22, 25, 29]. Najsilniejszą fluorescencję wywołują po- 

chodne akrychiny, Quinacrine mestard (QM), słabszą dwuchlorowodorek 

akrychiny (atebryna), a najsłabszą akryflawina. Akrychina i jej pocho- 

dne zostają, w procesie wybarwiania, wbudowane pomiędzy sekwencje 

C-G w spirali DNA. Związaną atebrynę wykrywa się przy pomocy mi- 

kroskopu fluorescencyjnego. Po zastosowaniu tej metody w medycynie 

zaobserwowano, że w pewnej ilości nie dzielących się komórek, pocho- 

dzących od mężczyzn, znajduje się fluoryzujące, silnie świecące ciałko. 

W przypadku nadliczbowego chromosomu Y występuje w komórce do- 

datkowe świecenie [7, 22, 25, 26, 29]. Wyniki doświadczeń prowadzonych 

przez Zech [29] potwierdziły, że fluoryzujące ciałko odpowiada chromo- 

somowi Y. Obecnie przyjmuje się, że wykrycie metodą fluorescencji sil- 

nie świecącego ciałka w komórce interfazalnej jest równoznaczne ze 

zidentyfikowaniem w niej chromosomu Y. Zaobserwowano również flu- 

oryzujące ciałka w fibroblastach, leukocytach, a także w spermatydach 

i plemnikach [7, 22, 29]. 

U samców świń po wybarwieniu 0,5'%/0 atebryną w buforze McJlvaina 

o pH 4,2 zaobserwowano słabą fluorescencję w niektórych komórkach 

interfazalnych z błony śluzowej spojówki oka. Także w nielicznych ko- 

mórkach zauważono w jądrze obecność drobnych ciałek fluoryzujących, 

które były mniejsze niż w komórkach samców [25]. Należałoby przypusz- 

czać, że są to fluoryzujące odcinki autosomów, wybarwiające się atebry- 

ną. W bieżącym roku, w badaniach cytogenetycznych w płytkach meta- 

fazalnych, Sysa — pierwszy w Polsce — zastosował u świń metodę prąż- 

kowania chromosomów somatycznych. Wprowadzenie tej metody u świń 

już w niedługim czasie umożliwi rozległe badania cytogenetyczne, zasto- 

sowanie fotogrametrycznej identyfikacji chromosomów i tym samym 

4*
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lepsze poznanie istoty chromosomu Y (w dziedziczeniu). Wprowadzenie 

do prac nad płodnością świń nowoczesnej techniki badań cytogenetycz- 

nych i histoenzymatycznych, w połączeniu ze stosowanymi obecnie bada- 

niami immunogenetycznymi, umożliwiłoby nie tylko gromadzenie cen- 

nych danych, mających duże znaczenie poznawcze w zapobieganiu cho- 

robom dziedzicznym, ale i opracowanie profilaktyki genetycznej. 
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Streszczenie 

Na podstawie dotychczasowych badań cytogenetycznych przedstawiono postęp 

i osiągnięcia w kezpośrednim i pośrednim oznaczaniu chromosomów płciowych. 

Analiza płytek metafazalnych przy zastosowaniu metody barwienia fluorochromami 

i metody denaturacji i renaturacji umożliwia dokładne badanie chromosomów 

u świń. Stosowanie pośredniego oznaczania chromosomów płciowych u świń meto- 

dami chromatyny płciowej daje możliwości wykrycia aberacji chromosomu X. Za- 

stosowanie metody fluorescencyjnego oznaczania chromosomów Y u świń w prepa- 

ratach barwionych atebryną wymaga natomiast dalszych obserwacji. 

С. Раулушжевич, П. Сыса 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ДО СИХ ПОР ОПЫТОВ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И САМКИ СВИНЕЙ 

Резюме 

На основании проведенных до сих пор цитогенетических опытов-предста- 

влен прогресс и достижения в непосредственном и косвенном определении поло- 

вых хромозомов. Анализ метафазальных плиток при применении метода окрас- 

ки флуоромами и метода денатурации и ренатурации позволяет тщательно изу- 

чать хромозомы у свиней. Применение косвенного определения половых хро- 

мозомов У свиней методом половой хроматины дает возможности обнаружения 

аберации хромозомов Х. Пременение флуоростенционного метода определения 

хромозомов У у свиней в препаратах окрашенных атербином требует дальней- 

ших наблюдений.
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S. Raułuszkiewicz, P. Sysa 

THE RESULTS OF EXPERIMENTS ON THE APPLICATION 

OF CYTOGENETIC ESTIMATION OF FECUNDITY IN MALE 

AND FEMALE PIGS 

Summary 

Basing on the results of running cytogenetic investigations, there is presented 
the progress and achievements in direct and indirect determination of sex chro- 
mosomes. The analysis of metaphasal plates, using the method of staining with 
fluorochromes as well as the method of denaturation and renaturation, allows 
a close examination of chromosomes in pigs. Indirect determination of sex chro- 
mosomes in pigs by the methods of sex chromatin renders possible to detect the 
aberration of X chromosomes. Now, application of the method of fluorometric de- 
termination of Y chromosomes in pigs in preparations stained with Atebrin needs 
further observations.


