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W drugiej połowie lat 90. odnotowano gwałtowny
postęp w zakresie genetyki molekularnej psa. Był to
między innymi efekt uruchomienia w 1993 r. mię-
dzynarodowego programu DogMap, w celu zbudo-
wania markerowej mapy genomu tego gatunk.u (2,
20). Markerowa mapa genomu psa, podobnie jak i
innych gatunków zwierząt, oparta jest w głównej
mięrzę na lokaltzacji wysoce polimorficznych se-
kwencj i mikrosatelitarnych. Sekwencj e te zbudowa-
ne są z powtarzalnego motywu kilkunukleotydowe-
go, którego obecność w DNA identyfikuje się przy
pomocy łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), z wy-
korzy staniem s ekwencj i starterowych sp e cyfi czny ch
dla danego locus mikrosatelitarnego, Wysoka poli-
morficzność tej klasy markerów genetycznych spra-
w7ła,że sąone powszechnie wykorzysĘwane do iden-
tyfikacji osobniczej, a w tym do kontroli pochodze-
nia np. bydła (14) i koni (6).

Kontrola pochodzenia, prowadzona w oparciu o
analizę dziedziczęnia markerów genetycznych, jest
praktykowana od wielu lat u podstawowych gatunków
zw ier ząt domowych : by dła, koni i świń. Jej c elem j e st
weryfikacja zapisów w rodowodach zwierząt, Bada-
nia tego typu są niejednokrotnie stosowane także do
r ozstrzy gania sporów s ądowych doty czący ch m. in.

prawa własności danego osobnika. Przęz wiele lat w
takich badaniach posfugiwano się przede wszystkim
serolo giczn ą analtzą polimorf,rzmu układów grupo -

!\ych krwi oraz elektro foretyczną oc eną polimorfizmu
białek surowicy krwi. Ograniczonawiedza o Ęch ukła-
dach markerowych psa pozwalała na prowadzenie
kontroli pochodzenia tylko w niewielkim zakresie (19).

Rozbudowa markerowej mapy genomu psa (9, II, 2I)
doprowadziła do identyfikacji wieluset polimorficz-
nych sekwencji mikrosatelitarnych, które mogąbyc z
powodzeniem wykorzystane do kontroli pochodzenia
psów. Przydatność sekwencji mikrosatelitarnych do
takich badań zależy od stopnia ich polimotftzml, Ze
względu na ogromne zróżnicowanie fenotypowe i ge-
ne§czne mtędzy rasami psów, wskazana jest ocena
stopnia polimorfizmu sekwencji mikrosatelitamych w
p oszcze gólnych ras ach.

Celem niniejszej pracy jest analiza polimorfizmu
dziewięciu sekwencji mikrosatelitamych oTaz ocęna
ich przydatności do kontroli pochodzenia w sześciu
rasach psów.

Materiał imetody
Badaniami objęto 50 nie spokrewnionych osobników,

wywodzących się z sześciu ras: bouvier des flandres (n:



10), yorkshire terier (n : B), bloodhund (r, : 5), jamnik (n
- l1), rottweiler (n : 9) i bokser (n : 7).

Na bazie DNA wyizolowanego z komórek krwi amplifi-
kowano 9 sekwencji mikrosatelitarnych: CPH3, CPH6,
CPHS (4);2004,2010,2140,2159,2168 (3) oraz 23l9 (10).
Stosowano warunki amplifikacji DNA zgodne z opisem
zawartym w wym. pracach referencyjnych. Rozdzjał elek-
tro foretyczny fragm en tow wykon5,rvano w autom aty czny m
sekwenatorze DNA - AlFexpress II, a analizęrozdziałów
prowadzono w oparciu o program Fragment Menager.

Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych opisywano
przy pomocy następujących parametrów: frekwencja alle-
li, l,r,skaźnik heterozygotyczności (HET) oraz wskaźnik in-
deksu polimorficzności (PIC) (12), W oparciu o ustalone
frekrł,cncje alleli oszacowano prawdopodobieństwo wyklu-
czetlia pochodzenia ) przy znanym genotypie jednego z ro-
dziców (PEr) i znanych genotypach obu rodziców (PE,)
dla poszczególnych mikrosatelitów i dla wszystkich łącz-
nie (5), Ponadto, wyliczono dlaposzczególnych loci śred-
niąważonądługość alleli, jako sumę iloczynów długości i
frekwencji poszczególnych alleli w danym locus.

Wyniki iomówienie
Ogólna liczba alleli dla poszczegolnych loci była

wysoka iw przypadku sześciu zntch (CPH3, CPH8,
2004, 2140, 2159 i 2319) przekroczyła granicę l 0 al-
leli (tab. 1). Równocześnie w badanych rasach wiel-
kość puli alleli była znacznle mniejsza i zawierała się
w przedztale od 2 (locus CPH3 i2I40 u yorkshire ter-
rierów oraz locus 2140 w rasie bouvier des flandres)
do 10 (locus 2319 ujamników). Porównanie średniej
wazonej długo Ś ci alleli (wyra żone1 llczbąpar zasad
pz) ujawniło loci, w których zróżnicowanie rasowe
było znikome (np. CPH3 I2140), ale równiez i takie
gdzie wystaptły duże rożnice np. loci 2159,2004 i

CPH8 (ab. 1). W locus CPH8 u rottweilerów obser-
wowano allele o mniejszych długościach (188, 190,
1 96, 1 98 i204 pz), podczas gdy u bloodhundów i york-
shire terrierów wystąpiły allele dłuższe odpowied-
nio 210, 2I2,2I4 t 216 pz u bloodhundow oraz ż02,
2I0, 2I2, żr 4 I 216 pz u yorshire terrierów (ryc. I). Z
kolei w locus 2159 bardzo wysoka średnia ważonadla
rasy yorkshire terrierów spowodowana była tym, że
allel o bardzo dużej długości(270 pz) występowałz
dość wysoką frekwencj ą(0,25). Jęszcze dŁuższy allel
(286 pz) pojawił się u rottweilerów.

Znaczne zrożnicowanie puli alleli w pos zczegolnych
rasach wpĘnęło umiarkowanie na poziom polimorfi-
zmu badanych loci, zatówno przy porównaniu ich
między sobą jak iposzczegolnych loci między rasami
Gab. 1). Wszystkie analizowane loci okazaŁy się co
najmniej średnio polimorficzne, a kilka znjch uryka-
zyw ało wysoki polimorfizm. Najbardziej polimorf,rcz-
ną okazała si ę s ekwen cj a 23 I 9, dla której warto ś ć P I C
zawięrała się w przedziale od 0,770 (rottweiler) do
0,836 (amnik), a dla całej grupy zwierząt wyniosła aż
0, 9 0 3 . Z kolei s ekwencj a CPH3 wykaryw aŁa naj mniej -
szy polimorflzm, a wartośc PIC zawierała się w prze-
dzialę od 0,164 (bloodhund) do 0,644 (yorkshire ter-
ri er), a dla całej grupy wynio sła 0,667 . Zbliżonąsytu-
ację stwierdzono w locus 2140, bowiem Ęlko u jam-
ników wartość PIC przekroczyła 0,7, podczas gdy w
rasach bouvier des flandres i bloodhund wartość tabyła
niska - odpowiednto 0,27 i 0,31.

Stwierdzony wysoki polimorfizm badanych loci
mikrosatelitarnych wskazuje jednoznacznie na ich
przydatność w kontroli pochodzenia psów (tab. 2). Jeśli
w badaniach możliwe jest ustalenie genotypu dla obu
rodziców, we wszystkich dziewięciu loci. to wartość
PE. dla całej badanej grupy wyniosła 0,9999J, zwa-

Tab. 1. Polimorfizm dziewięciu sekwencji mikrosatelitarnych w sześciu rasach psórł

Loci Rottweiler
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Bokser

1_1nIx_|PlC
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Bouviet des
lla ndles
1_1nIx_]PlC
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201 0
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21 59

21 68

231 9

6

7

9

7

4

6

7

6

10

178

121
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260
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195

218
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0,52

0,75

0,82

0,81

0,64

0,75

0,7,|

0,75

0,84

4

3

5

7

5

5

6

4

7
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121
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257
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143
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0,47

0,52

0 ,50

0,77

0 ,65

0,54

0,70

0,69

0,77

4

3

6

5

5

3

5

3

7
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119
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248
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137

188
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0 ,62

0,55

0,73

0,74

0,48

0,41

0,70

0,43

0.79

4

3

4

6

4

2

7

5

9

171

121

201

267

232

141

185

215

319

0 ,53

0,41

0,65

0,77

0,51

0,27

0,75

0,63

0,82

4

4

4

7

5

5

5

4

8
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121
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267

232

149

214

210
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0,64

0 ,55

0,53

0,76

0,54

0,59

0,75

0,64

0,81

2

4

5

4

5

2

s

4

8
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121
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261

230
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0,16

0,67

0,70

0,65

0 ,65

0,31

0,77

0,61

0,82

14

8

16

16

7

12

13

8

17
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121
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261

230

143
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0 ,67

0,71

0 ,91

0,88

0,70

0,78

0,88

0,81

0,90

Objaśnienia: n liczba alleli, i, średnia ważona długości alleli dla danego locus, PIC indeks stopnia polimorfizmu
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Ryc. 1. Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnej w locus CPH8
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Tab. 2. Prawdopodobieństwo wykluczenia pochodzenia, sza-
cowane w oparciu o analżę polimorfizmu dziewięciu loci mi-
krosatelitarnych w sześciu rasach psów - PE, (genoĘpowanie
Ęlko jednego z rodziców) i PE, (genotypowanie obu rodziców)

Ja mn ik

Roltweiler

B okse r

Bouvier des llanders

yorkshite lerier

B lood hu nd

Łączne

0,7001

0,6837

0,7090

0,6677

0,7045

0,6882

0,6512

0,9996

0,9950

0,9946

0,9951

0,9967

0,9956

0,99997

haniami od 0,9946 (bokser) do 0,9996 (amnik). W
przypadku, kiedy kontrolę pochodzenia można prze-
prowadzió jedynie przęzporównanie genotypu jedne-
go zrodziców z genotypem potomka,wówczas praw-
dopodobieństwo wykluczenia (PE,) jest wyraźnie
mniejsze i dla całej grupy badanych psów wynosi
0,6512, a dla poszczególnych ras wartość ta zawtęrała
się w granicach od 0,6677 (bouvier des flandres) do
0,7090 (bokser).

Dyskusja

W hodowli psów coraz częściej wykorzystuje się
badania molekularne DNA do: identyfikacji nosicieli
mutacji genowych, odpowiedzialnych za romv ój cho-

r ob dzie dziczny ch ( 1 7) ; o c eny dystansu genetyc zne go
między rasami (8) oraz kontroli pochodzenia (5,7).
Przedstawione w niniejszej pracy wyniki potwierdza-
j ąb ar dzo ólżąpr zy datno ś ć an al izow anych 1 o c i mikro -
satelitamych do kontroli pochodzenla. Stopień poli-
morfi zmu analizow anych lo c i, o sz ac owany dl a ws zyst-
kich psów objętych niniejsrymi badaniami, był podob-
ny do wartości opisanych przęz innych autorów (3,4,
7, I0). Podkreślić jednak należy, że w przypadku
dwóch ras polimorfizm dwóch loci (CPH3 i2l40)był
niewielki. Pomimo tego, że wartość indeksu polimor-
ftzmu (PIC) dla całej grupy badanych psów była wy-
soka (odpowiednio 0,67 i 0,78 dla CPH3 i 2140), to w
rasach bloodhund (loci CPH3 0140) oraz bouvier des
fl andre s (l o cus 2 I 40) i ch p o limor fizm był b ar dzo maĘ.
Obserwacja ta wskazuje, że przydatność niektórych
markerów mikrosatelitarnych do analtzy gene§cznej
w wybranych rasach może być niewielka. Jednakże ze
względu na dość małąIiczbęzwierząt objętych niniej-
szymi badaniami należy do takich uogólnień podcho-
dzic z ostrożnością.

Wnioskowanie o pochodzeniu, na podstawie poli-
morfizmu sekwencji mikrosatelitarnych, powinno
uwzględni ać mo żliwo ś ć wystąp ienia sp ontan iczny ch
mutacji w tych sekwencjach. Przykładem takiej sytu-
acji jest tzw. allel zerowy opisany w genotypie psa rasy
biały owczarek niemiecki (13). W efekcie mutacji we
fra gmenc i e DNA r o zp o znawanym pr zez j e den ze star -

terów dlareakcji łańcuchowej polimeryzacji (PCR) nie
dochodziło do amplifikacji tej sekwencji. Mutacje
mogą wystąlić równiez w obrębie sekwencji mikro-
satelitarnej , czego efektem będzie pojawienie się alle-



lu o długości nie występującej w genotypie rodziców
(1). Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę
przyjmlje się zasadę, że decyzja o wykluczeniu po-
chodzenia formułowana jest wówczas, gdy niezgod-
nośó genoĘpu badanego osobnika z genotypami do-
mniemanych rodziców występuje co najmniej w dwóch
loci. Kontrola pochodzenia psów hodowlanych staje
się coraz powszechniej sząprakĘk ą. PrzyL<ładowo, j est
ona obligatoryjna w rasie btały owczarek niemiecki
(18). Tendencję tę potwierdzają informacj e zamiesz-
czanęnastronachinternetowychkrajowychrwiązkow
Ęnolo gicznych - np. amerykańskich (hĘ : //www. akc.
orgiindex.html).

Rozwój wtedzy o polimorfizmie i lokalizacji se-
kwencji mikrosatelitarnych w genomie psa okazuje się
równieżbardzo przydatny do prowadzenta analiz ge-
neĘcznych w odniesieniu do innych gatunków zrodzi-
ny psowaĘch, np. lisów pospoliĘch (I5,22) i lisów
polarnych ( 1 6). Wiado mo, że powszechne stosowanie
tzw, podwójnego krycia na fermach lisów istotnie
utrudnia prowadzenie racjonalnej pracy hodowlanej.
D late go, zasto s owan te analizy p olimorf,rzmu sekwen-
cj i mikrosatelitarnych pozwala j edn oznacznie rozstrąl -
gnąć, który z samców kryjących samicę jest ojcem
miotu lub poszczególnych szczeniąt, Analtzy takię z
powodzeniem prowadzono u psów (5).

podsumowanie

Oceniane sekwencje mikrosatelitarne są wysoce
przydatne do analizy kontroli pochodzeniapsow. Za-
obserwowane niewielki ę zróżnicowanie polimo rftzmu
badanych markerów pomiędzy przedstawicielami sze-
ściu ras wpĘwa tylko w niezrra cznw stopniu na praw-
dopodobieństwo z jakim można zakwestionować za-
pis rodowodołrry o pochodzeniu. Wartość tego para-
metru jest bardzo wysoka iprzeŁ,racza0,995 d|akaż-
dej z ana|tzowanych ras, przy założenill, że możltwa
jest ocena geno§pu domniemanychrodziców i potom-
ka. Można jednak zńożyć, że wartość prawdopodo-
bieństwa wykluczenia (PE) w rasach o małej ltczeb-
ności i w zwtązklztymo zawężonej zmienności ge-
nety cznej or az w przyp adku wysokie go spokrewnie -

nia między rodzicamt, co niejednokrotnie ma miejsce
w hodowli psów, będzie vrryraźnie ntższa od zaprezen-
towanych w niniejszej pracy.
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