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Streszczenie

Zabwzenia rozwoju płci (DSD _ ang. disorder of sex development) to grupa

wrodzonych wad rozwojowych o zróżnicowanej etiologii i powaznych skutkach

zdrowotnych. ChociaŻ więdza o mutacjach genowych psa odpowiedzialnych za choroby

monogenowe jest silnie rozbudowana, to podłoze molekularne wad DSD jest bardzo słabo

poznane. Dotyczy to zarówno wad monogenowych, jak i poligenowych takich jak

wnętrostwo, które jest najczęstsząwadą DSD psów.

Celem niniejszej pracy było poszukiwanie molekulamego podłoża DSD u samców

psa. Badaniami objęto 27 psów ze złoŻonymi wadami (współwystępowanie kilku wad takich

jak np. niedorozwój prącia, spodziectwo, wnętrostwo itp.) o potencjalnym podłoŻu

monogenowym' 104 psy obciążone izolowanym wnętrostwem i 196 psów kontrolnych

z prawidłowo rozwiniętymi narządami płciolvymi. Przeprowadzono analizę molekularną 11

genów (AR, CYP]7A1, CYP]gA], ESR], HSD3B2, HSD17B3' INSL3, MAMLD], NR5A],

SRD1A], słł kluczowych dla rozwoju płci. Wykorzystano następujące techniki

molekulame: sekwencjonowanie DNA metodą Sangera, PCR w czasie rzeczywistym,

pyrosekwencjonowanie konwertowanego DNA (analiza metylacji DNA), emulsyjny PCR -
ddPCR (artalizaIiczby kopii fragmentów DNA) i western blot (analiza poziomu białka).

Przeprowadzone badania zaowocowały kilkoma istotnymi osiągnięciami dotyczącymi

podłoża DSD u samców psa. Zidentyfikowano po raz pierwszy u zwierząt gospodarskich i

towarzyszących 2_nŃleotydową delecję w genie HSD]7B3 odpowiedzialną w układzie

homozygotycznym za nieprawidłowy rozwój zewnęttznychnarządów płciowych u jamnika. Z

kolei badanialiczby kopii genu ^SRr- molekularnego włącznika męskiej ścieżki determinacji

płci ssakóW _ vvykuily, Że obecnośó dwóch kopii tego genu (zamiast powszechnie

występujących 3 kopii u tego gatunku) u samców rasy yorkshire terrier zvłiązanajest z



ryZykiem wystąpienia nieprawidłowego rozwoju płci. Ważnym wątkiem badawczym okazała

się porównawcza artaliza poziomu ekspresji genów w gonadach pachwinowych

i mosznowych psów. Ujawniła ona, Że nieprawidłowa lokalizacja gonad jest powiązana z

istotnie zróŻticowartym poziomem transkryptów trzech genów (spośród sześciu badanych)

zaarlgaŻowanych w syntezę lub działanie hormonów płciowych. Istotnie podwyższony

poziom mRNA zaobserwowano dla CYP17A1 (cylochrom P450 1741) ilR (receptor dla

androgenów), aobniżony dla genu kodującego aromatazę (CYP19A1). Ponadto wgonadach

pachwinowych opisano obniżony poziom metylacji pojedynczego dinukleotydu CpG

wregionie promotorowym CYP17A1, a poziom ten był ujemnie skorelowany zekspresją

mRNA, co potwierdza znarty epigenetyczny mechanizm kontroli ekspresji niektórych genów

zaleŻny od metylacji cytozyn w regionie promotorowym. W regionach promotorowych tych

genów nie zidentyfikowano obecności polimorfizmów, które mogłyby byó przyczyną

zmiennego poziomu ekspresji. Należy również odnotować, ze polimorfizmy szeregu

badanych genów nie wykazały zvłiązku z fenotypem DSD. Przykładowo, zmienna liczba

powtórzeń motywu CAG w eksonie 1 genu AR, kodującego ciąg aminokwasów

glutaminowych, nie vłykazała związlłl z występowaniem izolowanego wnętrostwa, ataki

zvłlązek był wcześniej wskazywany u chłopców z wnętrostwem. Nie znaleziono również

zvmązku pomiędzy wariantami DNA w sekwencji kodującej genu 1NSZ3 odpowiedzialnego za

pierwszą fazę zstępowania jąder. Ponadto warianty trzech genów kandydujących (AR,

MAMLDL i SRD1A])' analizowanych u samców ze współwystępującymi wadami DSD,

również nie vłykazały zvłiązkl z fenotypem DSD. U żadnego z badartych samców DSD nie

stwierdzono zmian w sekwencji kodującej genu S.IRL

Wyniki zaprezentowane w niniejszej dysertacji doktorskiój istotnie poszerzyły wiedzę

o podłożu molekularnym wad DSD psów. Potwierdzeniem tego jest zarńeszczenie informacji

o opublikowanych wynikach w ogólnodostępnej bazie internetowej OMIA (online Mendelian

Inheritance in Animals), która została utworzona na wzot bazy OMIM (online Mendelian

Inherinace in Man). Niemniej jednak wykonane badania pokazały, że identyfikacja mutacji

sprawczych lub wariantów DNA związanych z DSD jest trudnymzadartiem.
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Abstract

Disorders of sęx development (DSD) ale congenital malformations with a diverse

etiology and serious health outcomes. Although the knowledge on gene mutations responsible

for monogenic diseases in dogs is relatively extensive, the molecular background of DSD is

very poorly understood and it concerns both monogenic and polygenic defects such as

cryptorchidism, which is the most common type of canine DSD.

The aim of this Ph.D. research was to search for the molecular basis of DSD in male

dogs. Altogether 27 dogs with complex malformations (co-occurrence of several

abnormalities, e.g. penile hypoplasia, hypospadias or cryptorchidism) with a potential

monogenic background, 104 dogs with isolated cryptorchidism and 196 control dogs with

normal sex development were included in the studies. Molecular analysis of 11 genes

involved in sex development (AR, CYPlTAl, CYPL9Al, ESRI, HSD3B2, HSDI7B3, INSL3,

MAMLDI, NR5AL, SRD1AI, SRI) was carried out. The following molecular techniques were

applied: DNA sequencing using the Sanger method, real-time PCR (analysis of the transcript

level), pyrosequencing of the converted DNA (DNA methylation analysis), droplet digital

PCR - ddPCR (copy number analysis) and westem blotting (analysis of protein level).

The studies resulted in several significant achievements concerning the genetic

background of DSD in male dogs. Firstly, a homozygous 2-nucleotide deletion in the

HSDITB3 gene was identified in a dachshund male with an abnormal development of the

external genitalia and it was the first mutation of this gene identified in livestock and

companion species. Secondly, copy number analysis of the SRI gene - the molecular switch

of the male sex determination in mammals - showed that the presence of two copies of this

gene (instead of the 3 commonly found in this species) in male Yorkshire terriers is associated

with the risk of abnormal sex development. Thirdly, a comparative analysis of gene

expression in inguinal and scrotal gonads of unilateral cryptorchid dogs revealed that the

abnormal gonadal localization caused significant changes in the transcript level of threę genes

(out of thę six studied) involved in the synthesis or action of sex hormones. Significantly

increased mRNA levels were observed for CYPLTAI (cytochrome P450 17AI) and AR

(androgen receptor), while they were dęcreased for the gene encoding aromatase (CYP19A1).

Moreover, a decreased methylation level of cytosine in a single CpG dinucleotide in the

CYP|TAI promoter region was observed in inguinal gonads, which was negatively correlated

with mRNA expression. This observation confirmed a well-known epigenetic mechanism
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regulating transcript levels by methylation of CpG islands in the promoter region. In the

promoter regions of these genes no polymorphisms were identified that could affect transcript

lęvels. It should also be noted that polymorphisms of several studied genes showed no

association with thę DSD phenotype. For example, a variable number of repeats of the CAG
motif in exon 1 of the AR gene, encoding the glutamine amino acid tract, showed no

association with the occuffence of isolated cryptorchidism, in spite of the fact that such

associations were reported in boys with cryptorchidism. Also no relationship was found

between DNA variants in the coding sequence of the INSL3 gene, playing a crucial rolę in the

first phase of tęsticular descent, or in the occuffence of isolated cryptorchidism. In addition,

variants of thręe candidate genes (AR, MAMLD] and SRDIAI) analyzed in males with

concomitant sęx abnormalities also showed no association with the DSD phenotype. Finally,

no polymorphism in the coding sequence of the SR)zgene was found in the studied DSD dogs.

The results presented in this dissertation significantly broadened knowledge on the

molecular background of DSD in male dogs. This is confirmed by the inclusion of the

published results in a freely available online database OMIA (Online Mendelian Inheritance

in Animals), which is similar to the OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) database

for human diseases and disorders. Nevertheless, the performed studies showed that

identification of causative mutations or DNA variants associated with canine DSD is a
challenging task.


