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Genetyka molekularna
determinacji p³ci u pszczó³
Dziedziczenie p³ci u pszczó³ miodnych zale¿y od genu p³ci, który
znajduje siê w miejscu (locus) X (ang. SDL – sex determination locus) pewnego chromosomu. Gen ten ma kilkanaœcie alleli, które
oznaczano jako X1, X2 X3 itd., lub Xa, Xb, Xc itd. Robotnice powstaj¹ z zap³odnionych jaj heterozygotycznych (posiadaj¹cych
dwa ró¿ne allele genu np. Xa/Xb, Xb/Xc lub proœciej ab lub bc), natomiast haploidalne trutnie z jaj niezap³odnionych tylko z jednym allelem np. Xa, Xb lub proœciej a, b itd. Z zap³odnionych jaj homozygotycznych (posiadaj¹cych dwa takie same allele genu X, np. aa
lub bb) nie rozwija³y siê ¿adne pszczo³y. Uznano, ¿e takie jaja s¹ letalne i dlatego allele genu locus X nazwano allelami letalnymi. Jednak Woyke (1962, 1963a) wykaza³, ¿e zap³odnione jaja homozygotyczne w locus X (np. aa, bb itd.) nie s¹ letalne, lecz wylêgaj¹ siê
z nich diploidalne larwy trutowe. Tak wiêc udowodni³, ¿e allele
w locus X nie s¹ letalne, lecz s¹ allelami p³ci. Wczeœniej nikt nie widzia³ larw trutni diploidalnych, gdy¿ jak wykry³ to Woyke (1963b)
s¹ one zjadane w ci¹gu 3 godzin po wylêgniêciu z jaj. Nastêpnie
Woyke (1963c, 1969) opracowa³ metodê wychowu trutni diploidalnych do stadium imago.
Dotychczas nic nie by³o wiadomo o znajduj¹cym siê w locus X genie determinuj¹cym p³eæ pszczó³. Nawet nie wiedziano, w którym
chromosomie znajduje siê ten locus. Otó¿ istniej¹ tzw. markery genetyczne. S¹ to dowolne geny lub segment DNA o znanym po³o¿eniu
w chromosomie. Obecnoœæ ich mo¿na ³atwo zidentyfikowaæ. Hunt
i Page (1994, 1995) badali potomstwo matek unasienionych spokrewnionymi trutniami. Matki te produkowa³y rozstrzelony czerw.
Badali oni 365 markerów trutni haploidalnych i sprawdzali, które
z nich zawsze znajduj¹ siê w genomie (zestawie ró¿nych genów) trutni pochodz¹cych od matek produkuj¹cych rozstrzelony czerw. Otó¿
takim markerem okaza³ siê tzw. marker Q. Oznacza to, ¿e marker Q
znajdowa³ siê w tym samym chromosomie, w którym znajdowa³ siê
locus p³ci X. Marker Q jest wiêc sprzê¿ony z locus X i z cech¹
rozstrzelonego diploidalnego czerwiu. Beye i in. (1994) stosuj¹c
dok³adniejsz¹ metodê molekularn¹ (tzw. „fingerprint”) stwierdzili, ¿e
marker Z by³ równie¿ sprzê¿ony z genem determinacji p³ci. Tak wiêc
locus determinacji p³ci pszczó³ znajduje siê w pobli¿u markerów genetycznych Q i Z. Markery te s¹ heterozygotyczne u robotnic i matek,
a homozygotyczne u diploidalnych trutni.
Beye i Moritz (1996) za pomoc¹ markera Z stwierdzili, ¿e locus
p³ci X znajduje siê w koñcowej (subtelometric) czêœci chromosomu 8
(ryc. 1). Tak wiêc chromosom 8 mo¿na obecnie nazywaæ chromosomem p³ci. Nastêpnie Beye i in. (2003) okreœlili dok³adniej miejsce
w locus X, w którym znajduje siê gen determinuj¹cy p³eæ pszczó³.
Stwierdzili, ¿e gen p³ci znajduje siê miêdzy markerami Q i Z. Gen ten
nazwali complementary sex determiner (csd) [komplementarny determinator p³ci]. Nastêpnie opisali oni tzw. mapê genetyczn¹ genu csd.
Oznacza to, ¿e ustalili po³o¿enie 4 podstawowych sk³adników DNA,
tzw. nukleotydów (A-adenina, C-cytozyna, G-guanina i T-tymina),
w 1453 kolejnych miejscach nici DNA (Deoxyribonucleic acid

Ryc. 1. Haploidalny zestaw chromosomów pszczo³y miodnej. 8 – chromosom p³ci. Strza³ka locus genu p³ci csd (complementary sex determiner).
Beye i Moritz, Naturwissenschaften 1996

– kwas deoksyrybonukleinowy) tego genu. Wskazali, ¿e gen csd koduje 385 reszt aminokwasowych (aminokwasów). Sk³adniki bia³ek
tworzy 20 aminokwasów (aminokwasy bia³kowe), ponad 200 innych nie spotyka siê w bia³kach (aminokwasy niebia³kowe); s¹ one
substancjami macierzystymi wielu hormonów, witamin i in. Z biochemicznie liniowo po³¹czonych aminokwasów powstaj¹ bia³ka. Autorzy stwierdzili, ¿e spoœród bia³ek powstaj¹cych z aminokwasów
kodowanych przez gen csd, przewa¿a bia³ko arginina R oraz seryna S.
Wiadomo, ¿e gen csd ma allele. Autorzy badali, na czym polega
molekularna ró¿nica miêdzy allelami. Okreœlali kolejnoœæ nukleotydów nici DNA w ró¿nych allelach genu csd. Stwierdzili, ¿e allele genu
csd ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ kolejnoœci¹ uk³adu nukleotydów w ³añcuchu DNA. Niektóre allele s¹ bardziej podobne do siebie (w 86–90%),
a inne mniej (51–69% podobieñstwa).
Hasselmann i Beye (2004) starali siê stwierdziæ, ile ró¿nych alleli
uda siê zidentyfikowaæ technik¹ molekularn¹. Zbadali 200–300 embrionów pochodz¹cych z 2–3 rodzin pszczelich z czterech geograficznych regionów: Niemiec, USA, Brazylii i Po³udniowej Afryki. ZnaleŸli
15 linii ró¿ni¹cych siê allelami genu csd, czyli zidentyfikowali 15 alleli
genu csd.
Poniewa¿ poznano ju¿ gen csd, który znajduje siê w locus
p³ci X (SDL), nale¿y obecnie zamiast pisaæ locus X, po prostu podawaæ jedynie gen csd. Odpowiednio: pisz¹c o allelach p³ci, zamiast
– Xa, Xb, Xc... itd. nale¿y pisaæ – csdA, csdB, csdC... itd. Omawiaj¹c
krzy¿owanie pszczó³ o ró¿nych allelach p³ci, aby wci¹¿ nie powtarzaæ symbolu csd, mo¿na pisaæ zamiast csdA/csdB x csdC, po prostu A/B x C.
Badano równie¿ na czym polega ekspresja (uzewnêtrznienie
dzia³ania) pojedynczego allelu p³ci csdA i dwu alleli w uk³adzie homo-
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zygotycznym csdA/csdA (diploidalny truteñ) i heterozygotycznym
csdA/csdB (samica).
Hunter (1999) opisa³ substancjê (RNA inhibiting – RNAi), która
blokuje (wycisza, wy³¹cza) ekspresjê (uzewnêtrznienie dzia³ania) genów. Beye i in. (2003) wstrzyknêli RNAi do zap³odnionych i niezap³odnionych jaj w 0–4 godzin po z³o¿eniu ich do komórki plastra.
Larwy wychowywali do stadium przedpoczwarki, a nastêpnie sprawdzali rozwój organów rozrodczych. Wstrzykniêcie RNAi do niezap³odnionych jaj, nie powodowa³o zmian w j¹drach przedpoczwarek
trutni. Jednak u poczwarek z jaj zap³odnionych, blokada genu csd
spowodowa³a, ¿e zamiast jajników rozwinê³y siê j¹dra trutni. Tak
wiêc heterozygotyczny zestaw alleli csdA/csdB po wstrzykniêciu hamuj¹cej substancji RNAi zadzia³a³ tak, jak gdyby jaja by³y homo- lub
hemizygotyczne.
Wyniki te pokazuj¹, ¿e hemi- lub homozygotyczny zestaw alleli
(csdA lub csdA/csdA wytwarza niedzia³aj¹cy (niefunkcjonalny) produkt, w wyniku czego rozwija siê truteñ haploidalny lub diploidalny.
Natomiast heterozygotyczny zestaw alleli (csdA/csdB) koduje substancjê, która rozpoczyna rozwój samicy.
W locus determinacji p³ci X (SDL) znajduje siê nie tylko ten jeden
gen csd, lecz w sumie jest ich tam a¿ 5. Prócz genu csd znajduj¹ siê
tam geny okreœlone jako GB11211, GB13727, GB30480 oraz jeszcze
jeden. Hasselmann i in. (2008) zbadali za pomoc¹ blokady RNAi, czy
któryœ z nich ma jakiœ zwi¹zek z determinacj¹ p³ci. Stwierdzili, ¿e
prócz znanego ju¿ genu csd taki zwi¹zek wykazuje jeszcze ten jeden
nienazwany gen, który nazwali feminizer – fem (gen ¿eñskoœci).
Blokada molekularna genu fem spowodowa³a, ¿e z zap³odnionych
heterozygotycznych jaj csdA/csdB zamiast samic rozwinê³y siê trutnie. Bardzo wyraŸnie uwidacznia³o siê to w wygl¹dzie g³owy. Natomiast blokada genu fem nie spowodowa³a ¿adnych zmian u trutni
rozwijaj¹cych siê z niezap³odnionych jaj csdA czy csdB. Wyniki te
wskazuj¹, ¿e gen fem jest konieczny do prawid³owego rozwoju samicy, lecz nie jest potrzebny do rozwoju samca. Heterozygota
csdA/csdB jedynie umo¿liwia (zezwala na) rozwój samicy. Aby jednak
samica rozwinê³a siê, niezbêdny jest gen fem. Tak wiêc samica rozwinie siê tylko wtedy, gdy jej sk³ad genetyczny bêdzie nastêpuj¹cy:

csdA/csdB + fem/fem. Gen fem koduje bia³ko bogate w argininê i serozynê, które maj¹ 70% podobnych reszt aminokwasów, jak bia³ko
kodowane przez gen csd.
Gdy zablokowano gen csd we wczesnym stadium embrionalnym
heterozygotycznej samicy csdA/csdB + fem/fem, to z takich jaj rozwija³y siê trutnie, pomimo ¿e mia³y genotyp fem/fem. Widaæ z tego, ¿e
genotyp fem/fem uaktywnia siê jedynie w obecnoœci sprawnie
dzia³aj¹cych heterozygotycznych alleli csdA/csdB.
Autorzy pokusili siê równie¿ o sprawdzenie zwi¹zków ewolucyjnych. Badali obecnoœæ genu csd i fem u Apis mellifera, A. cerana,
A. dorsata oraz u trzmiela Bombus terrestris, pszczo³y bez¿¹d³ej
Melipona compressibes oraz osy Nosonia vitripennis. Okaza³o siê,
¿e gen csd istnieje tylko u pszczó³ z rodzaju Apis, natomiast gen fem
– u wszystkich badanych gatunków. Porównanie z drzewem ewolucyjnym wykaza³o, ¿e gen csd jest stosunkowo nowy. Pojawi³ siê
on po rozdzieleniu siê pszczó³ bez¿¹d³ych, trzmieli i pszczó³ oko³o
70 milionów lat temu, lecz przed zró¿nicowaniem siê rodzaju Apis
na ró¿ne gatunki, co nast¹pi³o oko³o 10 milionów lat temu. Gen csd
pojawi³ siê prawdopodobnie na skutek duplikacji (podwojenia)
i niewielkiej zmiany kolejnoœci nukleotydów w DNA (mutacja). Tak
wiêc ewolucyjnie pierwotnym jest gen fem, od którego pochodzi
gen csd.
Gempe i in. (2009) blokowali geny csd lub fem, lecz tym razem
oprócz robotnic i haploidalnych trutni badali równie¿ trutnie diploidalne. Zbadali rozwój organów rozrodczych w póŸnym stadium poczwarki (P3), gdy¿ organa rozrodcze trutni haploidalnych i diploidalnych w ostatnich stadiach rozwoju poczwarki ró¿ni¹ siê, czego nie
widaæ u przedpoczwarek. Blokada genu fem u robotnic csdA/csdB
spowodowa³a, ¿e rozwinê³y siê pseudotrutnie z trutowymi organami
rozrodczymi (ryc. 2 C). J¹dra tych pseudotrutni by³y jednak mniejsze
ni¿ u trutni diploidalnych. Natomiast blokada genu csd spowodowa³a, ¿e z zap³odnionych heterozygotycznych csdA/csdB jaj rozwinê³y
siê trutnie z j¹drami normalnej wielkoœci (ryc. 2 E).
Natomiast blokoda genu fem lub csd embrionów trutni diploidalnych csdA/csdA nie spowodowa³a ¿adnych zmian w rozwoju organów rozrodczych trutni diploidalnych (ryc. 2 D, F).
w

Ryc. 2. Organa rozrodcze poczwarek pszczó³ po zablokowaniu genu fem (¿eñskoœci), lub genu p³ci csd. Lewa kolumna: & – jaja zap³odnione heterozygotyczne – samica, 2n % – jaja homozygotyczne – diploidalne trutnie. Nag³ówki: control – kontrola, fem siRNA – zablokowany gen fem, csd siRNA
– zablokowany gen csd. Gempe i inni, PLoS Biol 2009
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w Zakoñczenie
Wy¿ej przedstawi³em doœæ szczegó³owo historiê molekularnej
determinacji p³ci u pszczó³. W celu u³atwienia czytelnikom zrozumienia tego trudnego zagadnienia, przedstawiam poni¿ej podsumowanie. Determinacj¹ p³ci u pszczó³ oraz prawid³owym rozwojem p³ciowym osobnika kieruj¹ dwa geny: csd z oko³o 15 allelami oraz gen
fem. Z hemizygotycznych (niezap³odnionych) jaj csdA + fem rozwijaj¹ siê trutnie haploidalne, a z homozygotycznych (zap³odnionych)
csdA/csdA + fem/fem trutnie diploidalne. Blokada zarówno genu csd
jak fem nie powoduje ¿adnych zmian w rozwoju organów rozrodczych trutni.
Z heterozygotycznych jaj csdA/csdB + fem/fem rozwijaj¹ siê samice (robotnice lub matki). Jednak po zablokowaniu genu fem u samicy, rozwija siê truteñ. Widaæ z tego, ¿e heterozygotyczny zestaw alleli
p³ci csdA/csdB umo¿liwia jedynie rozwój samicy. Aby taka samica
normalnie p³ciowo rozwinê³a siê, konieczny jest gen fem/fem.
Gen fem nie ma znaczenia w praktycznej hodowli pszczó³, gdy¿ zawsze znajduje siê w genomie pszczo³y. Ma on znaczenie w badaniach naukowych, kiedy mo¿na zablokowaæ jego dzia³anie. W praktyce hodowlanej pszczó³ wystarczy pos³ugiwaæ siê genem csd wraz
z jego allelami. Tak wiêc truteñ haploidalny – csdA, lub proœciej A,
truteñ diploidalny – csdA/csdA, lub proœciej AA, samica (robotnica lub
matka) – csdA/csdB, lub proœciej AB.
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