
376

PIC - |- (,Ź,

,|,.. enY .. r.a.. (6l

Artykuł przeglądowy

Markerami molekularnymi mogąbyć kodujące re-
giony DNA, które mają wyraz w cechach fenotypo-
wych orazfragmenty niekodujące, nie mające żadne-
go efektu fenotypowego jednak dziedziczące się w
kolejnych pokoleniach zgodnie z prawami Mendla.
Zatęmkażda cecha j akościowa mająca odzwierciedle-
nie w fenotypie czy też cecha molekularna, dająca się
zidentyfikować metodami biochemicznymi może być
potencj alnym markerem genetycznym.

Markery genetyczne p owinny char aktery zowac s i ę
dużym polimorfizmem a równocześnie występować u
osobników danej populacji w postaci heterozygotycz-
nej. Polimorftzm, czyli występowanie w populacji jak
największej Itczby różnych alleli danego markera,
określany jest Indeksem Stopnia Polimorfizmu PIC
(Polimorphism Information Content), natomiast hete-
r ozy goty czno ś ć, czyli o ds etęk o s obników heterozygo -

tycznychw danej populacji, badana jest na podstawie
Stopnia heterozygotyczności H. Aby obllczyc te pa-
rametry wg niżej podanych wzorów dla PIC (1) i H
(7), trzeba znac częstość występowania wszystkich
alleli danego markera. Podany wzor dla PIC jest po-
wszechnie lżywany do wyliczenia stopnia polimorfi-
zmu markerów DNA, inne sposoby na określenie ich
polimorfizmu w praktyce nie są stosowane.

Indeks Stopnia Polimorfi zmu
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Wysokimi warlościamiPIC oruz H charakteryzLlJą
się markery molekularne,leżące zazwyczaj w regio-
nach niekodujących i występujące u różnych osobni-
ków populacji w wielu wymiennych formach, Do gru-
py markerów molekularnych za\tczamy odcinki DNA
o zmiennej Itczbtę tendemowych powtórzeń krótkie-
go motywu sekwencji. W zależności od długości po-
wtarzającego się motywu wyrózniamy sekwencje mi-
nisatelitarne i mikrosatelitarne. Ich główną zaletąjest
występowanie w populacji kilku lub nawet kilkunastu
rożnychalleli tego samego markerarożniących się licz-
bąpowtórzeń danego motywu, co mozna zidentyfiko-
wać na poziomie DNA, Odcinki o powtórzeniach
motywu złożonego z9-80 par zasad i całkowitej dłu-
gości nawet do 20 tysięcy par zasadnazywamy sekwen-
cj ami minisatelitarnymi, natomiast tendemowe powtó-
rzenia2-6 nukleotydowe, których długośó zwykle nie
przekracza 500 par zasad, sekwencjami mikrosateli-
tarrrymi (4, 5, 8), Sekwencje te określane sąrówniez
jako krótkie tandemowe powtórzenia - STR (Short
Tandem Repeat) (2).

Szczególnie dużym polimorfizmem, wysokączęsto-
ścią występowania.oraz do ś ć równomiernym ro zmięsz-
czeniem w genomie odznaczająsię sekwencje mikro-
satelitarne, które w ostatnich latach zna\azły najwięk-
sze zastosowanie w badaniu struktury genetycznej po-
pulacji, analizię sprzężeń, mapowaniu, atakże w pro-
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Micro-satellite, or: simple tandem repeat (STR) sequences, are array§ of mono-, d^i-, !ri-, or tetranucleotide
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wadzeniu kontroli pochodzeni a zw ierząt
gospodarskich.

Obecnie mikro satel ity są naj lic zniej -
szą grupą markerów DNA, stało się to
dzięki dynamicznemu rozwojowi tech-
nik molekularnych oraz postępowi w
biotechnologii, jaki nastąpił w połowie
lat dziewięćdziesiąĘch. Wprowadzenie
do badańDNA automatycznych sekwe-
natorów, umożliwiło rozpoczęcie se-
kwencjonowanie i opracowywanie
szczegółowych map genetycznych, na
których lokalizowane są wzdłaż chro-
mosomu markery DNA. W genomie
bydła do 1998 t. ztdentyftkowano oko-
ło 1000 mikrosatelitarnych loci (3, 6),

Wykorzystanie markerów mikrosate-
litarnych w połączeniu z nowoczesny-
mi, zautom atyzow anymi metodami ich
analizy. umozliwiło zastosowanie pre-
cyzyjnej kontroli pochodzenia u bydła.
Polimorficzne sekwencje DNA wystę-
puj ą w populacj i zę zrożnicow anąltcz-
bąpowtórzeń danego moĘwu nukleo§-
dowego, co wyraża się w długości cią-
gu powtórzeń i jest łatwe do wykrycia
metodami biologii molekularnej. W
praktyce analiza markerów mikrosate-
litamych przebtega w 3 kolejnych eta-
pach: izolacji DNA z matęriału biolo-
glcznęgo (krew, cebulki włosowe czy
nasienie), specyficznej amplifikacji
wyizolowanego DNA oraz rozdziałl
elektroforetycznego.

Amplifikacj a, czyli namnozenie wy-
branych fragmentów DNA in vitro, wy-
konywana j ęst za pomocą łańcuchowej
reakcji polimerazy - PCR (Polymerase
Chain Reaction). Reakcja ta wykorzy-
stuje właściwości polimerazy DNA - Ryc.2. Obrazrozdziału elektroforeĘcznego jednej ŚcieŻkinaŻelu,WProgra-
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plementarny do matrycowego w mieszanrnre zawlęra-
j ąc ej cztery trój fo s forany de zoksyryb onukle otydów
(dATĘ dCTŁ dGTP i dTTP) i dwie sekwencje stańe-
rowe wyzna czające amplifikowany odcinek DNA. Mie-
szaninę reakcyjną poddaje się procesowi termiczne-
muwzautomatyzowanychaparatachzwanychtermo-
cyklerami (ampli fi katorami), w których zapr o gr amo -
wanie specyficznego profilu termicznego umożliwia
powielenie określonej sekwencj i DNA.

Do kontroli pochodzenia stosowana jest reakcja PCR
typu multipleks, gdzie w mieszaninie reakcyjnej znaj-
duje się nawet kilkanaście par starteróq dzięki czemu
j ednocześn ie zacho dzi powielenie kilkunastu loci. Je-
denzpary starlerów znakowany jest na końcu 5' flu-
ore s c encyj nym b arwnikiem, wykorzystyłvane s ą czte -

ry barwniki, co umozliwia wykrycie jednocześnie kil-
kunastu markerów mikrosatelitarnych w jednej ścież-

ce żelu. Rycina 2 przedstawia obrazrozdziałl elektro-
foretycznego produktów PCR z 11 mikrosatelitarnych
loci, w jednej ścieżce żelu, zarelestrowany w progra-
mie komputerowym Genescan.

Na rynku dostępny jest obecnie zestaw odczynni-
ków, umożliwiający identyfikację alleli z 11 loci mi-
krosatelitarnych, w Ęm także loci: BM21 13,BMI824,
SPS 1 1 5, T GLA227, TGLAI26, T GLAI22 stanowią-
cy minimalny zestaw, zarekomendowany do Testu
DNA ptzez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki
Zwierząt (ISAG) na XXVI Międzynarodowej Konfe-
rencji w Auckland w Nowej Zęlandli, w 1998 r.

Sekwencj e starterowe, wykorzystane w oferowanym
zestawie, znakowane są 3 fluorescencyjnymi barwni-
kami, co pozwala na jednoczesnąamplifikację 11 mar-
kerów w jednej mieszaninie reakcyjnej i elektrofore-
Ęczny rozdziaŁproduktów PCR w jednej ścieżce żelu.

Ryc. 1. ObrazrozdziaŁa elektroforeĘcznego na żelu poliakrylowym



Ryc.3. oĘpów w programie GenoĘper

Tab. 1. Zestaw markerów mikrosatelitarnych rekomendowa-
ny przez ISAG do kontroli pochodzenia bydła

Końcowym etapem analrzy sekwencj i mikro sateli-
tarnych jest elektroforęza pionowa w 40ń żelu polia-
krylarnidowyfl, w laserowym sekwenatorze DNA
sprzęzonym z komputerem, wyposażonym w specja-
listyczne programy komputerowe. Analiza wielkości
zamplifi kowanych fragmentów DNA wykonywana j est
altomaty cznię . Z atnstal o w any c zytnik 1 a s erowy ska -
nuje znakowane fluorescencyjnie produkty PCR w
trakc i e r o zdziaŁu el ektro fore ty czne go, z które go dane,
w postaci sygnałów fluorescencji, są transtnitowane
do pamięci komputera. Wielkości poszczegolnych al-
leli, przetwarzane są automatycznie pTzęz program
komputerowy na liczbępar zasad (pz). Ich wielkości
określane są w oparciu o fragmenty standardu DNA
(fragmenty DNA o określonej ilości par zasad), który
p oddawany j e st elektro forezie wr az z pr o dtlktami P CR.

Analizowanie zdefiniowanych w parach zasad frag-
mentów DNA otaz ustalanie genetypów badanych
osobników przeprowadzane jest w programie kompu-
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terowym Genotyper i polega na porównaniu wielko-
ści zidentyfikowanych alleli mikrosatelitarnych loci u
danego osobnika z loci u domniemanych rodziców.
Przykład takiej analizy dla 2 markerów mikrosateli-
tarnych przedstawiarycina 3. Potomkowie zgodnie z
prawem Mendla otrzymująjeden allel od ojca drugi
od matki.

oJclec potomek matka
sekwencja I 1461152 I50lI52 148/150
sekwencja 2 I78lI92 I82lI92 I82lI82
Automatyc zna analizamarkerów mikrosatelitarnych

DNA pozwala na bezpośredni odczyt wyników testu
DNA oraz zachow anie szczegółowych danych, z każ-
dej ścieżki osobno, w pamięci komputera. W razię
potrzeby wynik testu danego osobnika moze byc Ła-
two przechowywany czy teżprzesŁany drogą elektro-
nlcznądo inne go laboratorium.

Zalety użycia automatycznych sekwenatorów i ze-
stawu sp ecj al i styc zny ch pro gramów komputerowych
do analizy sekwencji mikrosatelitarnych DNA, wyso-
ka skuteczność w ustaleniu genotypu oraz duża tlość
zidentyfikowanych dotychczas markerów mikrosate-
litarnych u bydła spowodowały, że są one coraz czę-
ściej wykorzystywane w kontroli pochodzenta otaz
identyfikacj i zwterząt. W wielu laboratoriach na świe-
cie prowadzone sąbadania nad opracowaniem jedno-
1 ite go te stu molekularnego, umożliwiaj ące go kontro-
1ę pochodzenia w oparciu o standardowy zestaw mi-
krosatelitów. W celu standaryzacji zestawu mikrosa-
telitarnych loci organizowane są takze Międzynaro-
dowe Testy Porównawcze, w których udział bjerzę
równiez ZaĘadlmmuno- i ClogeneĘki Ins§,tutu Zoo-
techniki w Balicach. Wyniki Testów Porównawczych
or az b adani a prowadz ofie pr zez o śro dki naukowe zaj -

mujące się polimorfizmem mikrosatelitarnym DNA
pozwoląna stosowanie tych markerów w rutynowych
badaniach DNA.
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