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Informacje o dziędzicznych cechach organizmu za-
kodowane w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyry-
bonukleinowe go (DNA) są przeka zyw ane komórkom
potomnym w trakcie podziału komórkowego. Powiele-
nie Ęch informacji następuje w procesie replikacji DNA,
czyli dobudowyłvania do maĘcy rodzicielskiego łań-
cucha DNA komplementatnego łańcucha potomnego.
Nad prawidłowością przebiegu tego procesu czuwa
kompleks białek, które zdolne są również do przepro,
w adzania naprawy ewentualnych błędów zachodzących
w trakcie powielania informacji genetycznej. Dokład-
ność naprawy nie jest stuprocentowa, stąd raz na I09-
10l0 nukleoĘdów pojawiają się pomyłki. Zmiany w
DNA mogą doĘczyc pojedynczych nukleotydów lub
większych fragmentów genomu. Ich wynikiem moze
być zamtana jednego arninokwasu na inny w białku
powstającym w procesie transkrypcji i translacji lub
zmiana sensu zakodowanej informacji geneĘcznej, a
nawet całkowite zahamowanie syntezy en4lmu.

Mutacj e mo gą mieć r ożnę skutki, p o cząw szy o d nie -

wielkich zmianak§wności danego enzymu, ażpo cał-
kowitą uhatę zdo lno ś c i kataliĘ cznych (np. ptzez utr atę
powinowactwa do substratu) lub wytworzenie nou,e-
go szlaku metabolicznego (np. przóz stworzenie kon-
formacji przestrzennej tworzącej powinowactwo do
substratu innego niż dotychczas). Zmtany właściwo-
ści danego enzymu mogąmieó swoje odzwierciedle-
nie w fenotypie osobnika obciążonego mutacją.

Mutacje spontaniczne pojawiają się we wszystkich
populacjach , JężeIi dana grupa osobników podlega pra-
wom doboru naturalnego, powstającazmtana jest pod-

dawanaweryfkacjiprzezśrodowisko.Zwtększasięwte-
dy częstość występowania alleli korzystnych dla orga-
nizmu w danych warunkach środowiskolvych. W wa-
runkach kontrolowanego doboru i selekcji osobników
przęznaczanyeh do rozrodu, frekwencj a poszczególnych
alleli ulega zmianie, a preferowane są warianty gene-

Ęcznekorzystne dla człowieka, W takiej sytuacji może
dojść do zwiększenia częstości występowania alleli wa-
dliwych, które są sprzężone z cechąpożądanąprzez
hodowców. Innąprzry czyną ro?pows zechnienia defektyw-
nego allelu w populacji może być dopuszczenie do roz-
rodu bezobj awowe go no siciela niepożądanej mutacj i.

JeżęIidefekt genetyczny sprzężony jest z konkretną
cechą (najlepiej jednogenową), to jego wykrycie jest
stosunkowo proste. Trudniej, jeśli brak jest ewident-
nego sprzężenia lub gdy cecha sprzężonamożeulegać
daleko p o suniętym mo dyfikacj om. D efekty geneĘ cz-
ne dająsię jednoznacznię zdefiniować jako okręślona
zmlana sekwencji konkretnego odcinka DNA (zazwy-
czaj genu). Dlatego wykrycie takiej zmiany i opraco-
wanie odpowiedniego testu laboratoryjnego pozwala
na j ednoznac zne stwier dzente, czy ob serwowane scho -

rzenie jest spowodowane mutacją genetyczną czy też
jest to fenotypia o innej etiologii. Testy opartę na ana-
lizie polimorfizmu DNA pozwalajątakżę na wykry-
wanie bezobjawowych nosicieli. Jest to szczególnte
ważnę w hodowli koni, którą charakteryzuje długi
odstęp międzypokoleniowy. Klacz daje w ciągu całe-
go życianiewiele żrebiąt, a wysoki koszt wyhodowa-
nia jednego osobnika praktycznie uniemożliwia pro-
wadzenie kojarzeń testowych,



Obecnie, przy użyciu testów na poziomie DNA, są
wykrywane trzy schorzenia genetyczl7ę u koni: okre-
sowy paraliz u koni połączony z podwyższonym po-
ziomem potasu w surowicy (HYPP - hyperkalemic pe-
riodic paralysis), złożony niedobór odporności o
ostrymprzebiegu (SCID - severe combined immuno-
deficiency disease), syndrom bińego żrebięcia (LWFS
- lethal white foal syndrome),

Okresowy paraltż u koni połączony z podwyższo-
nym poziomem potasu w surowicy (HYPP - hyperka-
lemic periodic paralysis lub Impressive syndrome).

Defekt ten występuje u koni quarter horse (qh), a tak-
żepojawia się u innych ras, które znimikzyżowano.
Konie quarter horse są obecnie najliczniejsząrasąw
USA. Startująw wyścigach sprinterskich na cwierć mili
(stąd nazwa), a także chętnie są wykorzystywane w raj -
dach długodystansowych. Ponadto utrzymylvane sąjako
konie rekreacyjne i starhrjące w róznej rangi pokazach.

Wada HYPP występuje u potomków ogiera Impres-
sive rasy qh, w którego genoĘpie prawdopodobnie za-
szła mutacja w jednym z genów kontrolującym kanał
sodowy mięśni szkieletowych (SCN4A - Sodium
channel, voltage-gated, Ępe IV, alpha subunit). Ogier
ten dawał potomstwo o bardzo muskularnym fenoty-
pie, co jest cechąpożądanąw tej rasie i co zyskało mu
lznanię w oczach sędziów i hodowców. Dlatego też
zo stał s zeroko użyty j ako reproduktor. D oprowadziło
to do rozpowszechnienia się opisywanej mutacji i uwa-
runkowanego przez nią schorzenia.

Podstawowym obj awem są napadowe ataki drżenia,
sztywnienia lub nawet paraltżumięśni. Możę im towa-
rryrcrylć pocenie się i ogólne osłabienie, które często
prowadzi do śmierci rwierzęcia. W trakcie ataku gwaŁ
townie wzrasta częstotliwość oddechów, które mogą
przechodzió w zdlszony charkot. Atak trwa od kilku
minut do godzĘ i jego wystąpienie nie jest bezpośred-
nio z,łviązane z wysiłkiemftzycznym ani stosowanądie-
tą.Poza łm u koni z IIYPP częściej obserwuje się uy-
stępowanie rómych dolegliwości, jaknp. otarcia clry stłu-
czeniapowstałe w trakcie treningu, które co prawda nie
sąspecyficme dla tej choroby, jednak ich wystąlienie u
koni z tąwadąjest częściej spotykane niż u innych (6, 9).

Schorzenie jest uwarunkowane genem autosomal-
nym o niepełnej dominacji. W przypadku heterozygot
wada ta zamvyczaj ujawnia się dopiero u osobników
dorosĘch, choó takżę konie młode mogą wyka zyw ać
objawy HYPP. U zwierząt homozygotycznych obja-
wy chorobowe. występuj ąjuż w okre si e ne onatalnym,
co przejawia się niewydolnością układu oddechowe-
go (charczący,rzężący oddech) i często trudnościami
związanymt z poĘkaniem, a także ślinotokiem oraz
obniżeniem masy ciała, Około 50oń źrebiąt homozy-
goĘcznych pada w pierwszym roku Ącia, da|sze3Ooń
do ukończenia 5 lat (10).

Zw ierzęta ob arc zone tą wadą powinny by c oto czo -
ne szcze gólną op ieką, Muszą mieć zap ewnioną do sta-
teczną ilość ruchu ptzęz regularne treningi i dietę o
niskiej zaw artości potasu.

P r zy czynąop i s ane go s chorzenia j e st pro sta, j e dno-
nukleotydowa mutacja punktowa, w wyniku której
guanidyna zo stała zamienion a na cytozy nę (G- C). P o-
woduje to, że aminokwas fenyloalanina zostaje pod-
stawiony przęz leucynę w domenie transmembrano-
wej IVS-3 genu SCN4A, kodującego podjednostĘ alfa
kanału sodowego w komórkach mięśni szkieletowych.
Mutacja ta wywołuje patologicznę zmlany przęplJsz-
czalności pompy sodowo-potasowej powoduj ąc nad-
depolaryzację mięśni, co prowadzi do paralizu (14),

Te stowani e no s i c i e l stw a niep o żądane go alle lu mo ż -

na przepIowadzic w różny sposób. Jedną z możltwo-
ści jest elektromiograf,ra polegająca na ustaleniu zmian
patologicznych w mięśniach (9). Innym sposobem jest
podanie soli KC1 w ilości 0,2 glkgm.c. w celu wy-
wołania objawów drżęnia (paraliżru) (9). Stosowany
jest także test genetyczny DNA - opaĘ na reakcji PCR
ihybrydyzacji z allelospecyficzną sondą (14) pozwa-
laj ący na j ednozn aczne zdiagnozowanie podłoża scho-
rzenia, a także na ocenę czy testowany osobnik jest
homo-. czy. heterozygotą, W związku z Wm, że defekt
ujawnia się u zwierząt dorosłych, przeprowadzenie
testu przed zakwalifikowanięm rwterzęcia do rozrodu
porwala na wyeliminowanie nosicieli przed wprowa-
dzeniem ich do hodowli. Daje to potencjalną szansę
ograniczenia frekwencji wadliwego allelu w populacji.

Złożony niedobór odpomości o ostrym przebiegu
(SCID - severe combined immunodeficiency disease).
Jest to letalna wada występująca u koni czystej lcrvi arab-
skiej uwarunkowana reces}T/nym genem autosomalnlrrn.

Pierwszy przypadek opisano w 1973 r. w USA. Po-
czątkowo sądzono, że około 25%opopulacji amerykań-
skichkoni czystej krwi arabskiej jestnosicielami SCID,
a ok, 2,5oń urodzonych źrebiąt pada w wyniku tej cho-
roby (11). Badania prowadzone w ostatnich latach okre-
ślająfrekwencję wadliwego allelu na8,4oń, zaś śmier-
telność na skutek SCID jest szacowana na poziomie 18/
10 000 urodzonych źrebiąt arabskich (2). Poprzednie
wysokie wyniki sątłumaczone nierepre zentatywnąpro-
bą we wcześniej szych badaniach (wyniki opracowano
na podstawie materiału zebranego w stadach, w któ-

rych wystąpil SCID, a nie dla całości populacji).
W opisanychprzypadkach dochodzi do różnych, mie-

szanych infekcji, najczęściej układu oddechowego w
postaci np. zapalenia płuc, aleta}źe stanów zapalnych
skóry i innych infekcji związanychz postępującąutratą
o dp orno ś c i, Zr ebięta zaczynaj ą chorować pt zew ńnie
około 25 dnia Ęcia (międry 14-45 dniem), a więc po
zanlkl odporności biernej nabytej wIazz siarą. Zejście
śmiertelne następuje najczęściej przed5-§rm miesiącem
Ęcia. U chorych żrebiątltczbalimfocytów spada poni-
żej 1000/mm3 (norma dla zdrowych wlmosi od 2500 do
3 000/mm3). Sekcj e padĘch źrebtąt wykazuj ą również
niedorozwój grasicy i węzłów chłonnych (4).

Gen odpowiedzialny za wystąpienie tej wady wy-
kryto na podstawie analizy genetycznego podłoża po-
dobnych schorzeń występujących u innych gatunków
zwierząt i człowieka (1, 5). Zmutowany allel powstał



przez delecję (utratę) 5 par zasadw genie kodującym
podjednostkękataliĘcznąDNA-zależnejkinazybiał-
kowej (DNA-protein kinas e, catalytic subunit, DNA -
PKc s), Jedną z funkcj i DNA-PKc s jest katalizowanie
somatycznej rekombinacji (V(D)J) immunoglobulin i
receptorów limfocytów T (TCR- T-cell receptor). De-
fekt podjednostki katalitycznej uniemożliwia ten pro-
ces, co powoduje brak dojrzewania limfocytów T i B,
jak również obntżentę poziomu immunoglobulin (w
pierwszym rzędzie immunoglobuliny M) (17, 5).

Do wykrywania schorzenia opracowano test oparty
na analizie DNA. W reakcji PCR namnożony zostaje
fragment genu DNA - PKcs, zawterający miejsce, w
obręb ie które go mo że zaj śc opisywana mu tacj a. Otr zy -
mane fragmenty dla allelu prawidłowego i zmutowa-
nego różnią się między sobą długością (odpowiednio
166 i 169 par zasad) (2). Innąmożliwościąjest hybry-
dyzacja produktu PCR z allelospecyficzną sondą ( 1 6).
Analtza DNA pozw ala na identyfikacj ę koni chorych,
a przede wszystkim będących nosicielami zmutowa-
nego allelu.

Niezwykle istotne jest wczesne przeprowadzenie
odpowiednich badań laboratoryjnych lub testów ge-
netycznych. Pozwala bowiem na odrożnienie źrebtąt
obciążonych SCID od tych, u których doszło do uszko-
dzenia układu immunologicznego na skutek czynni-
ków innych niż genetyczne (np. źrebięta, które w od-
powiednim czasie nie nabyły odporności pochodze-
nia siarowego również mogą wyka zW ać podwyższo-
nąpodatność na podobne infekcje).

Syndrom białego źrebięcia (LV/FS - Lethal White
Foal Syndrome).

Overo jest jednym z dwóch §pów umaszczęnia sro-
katego, szczegolnte cenionym w USA, Atrakcyjne sro-
kate umaszczenie,tzw. overo frame jest uwarunkowa-
ne genem o niepełnej dominacji i jest charakterystyczne
dla o s obników heterozy goĘ czny ch. Koj arzeni e dwó ch
osobników Llmaszczonych w tym typie powoduje, że
1/4 potomstwa rodzi się obciązona letalnąwadągene-
Ę czną. Zr ebięta te pr zy cho dząna świ at ni eb i e sko oki e,
o maści prawie białej, choć mogą miec kilka barw-
nych włosów lub plam, zamląlczaj w okolicy ogona
lub/i pyska. Takie białe umaszczeniejest wynikiem
braku melanocytów w skórze i włosach. Przypuszcza
się, ze w niektórychprzypadkach może także wystę-
powaó głuchota. W ciągu kilku godzin po urodzeniu
żrebiętawykazujązaburzentafu nkcjonowaniaukładu
pokarmowego, zbliżone do objawów występujących
u noworodków, które nie oddaĘ smółki. Pojawiająsię
silne bóle morzyskowe, ponieważ z powodl braku
zwojów nerwowych podśluzówki jelit sterujących ru-
chami perystal§c zny mi nie do cho dzi do prze suwani a
treści przez układpokarmowy. Leczenie tego schorze-
nia zarówno środkami farmakologicznymi jak i meto-
dą operacyjną j est nieskuteczne.

Gen odpowiedzialny zato schorzenie został pozna-
ny dzięki podobnie działającym genom u innych ga-
tunków. U myszy jeden z typow łaciatości (piebald)

jest zwlązany zwrodzonym brakiem zwojów autono-
micznych w okrężnicy (defektem określanym w pi-
śmiennictwie jako congenital aganglionosis lub me-
gacolon aganglionosis) - objawiającym się podobnie
jak u biaĘch źrebiąt overo (12). Podobny syndrom
zaobserwowano l szczlrów o specyficznym typie ła-
ciatości (s1- spotting lethal). U ludzi występuje analo-
giczne schorzenie - choroba Hirschsprunga, U osób
dotkniętych tą chorobą stwierdza się wrodzony brak
zwojów autonomicznych w okrężnicy (megacolon
agangl i on o s i s), a także hip op i gmentacj ę, duukoloro -

we tęczówki oczui w niektórychprzypadkach głucho-
tę. Wszystkie te objawy związane sąz mutacjąw ge-
nie receptora B endoteliny - EDNR B (u ludzi scho-
rzęnię uwarunkowane j est wielogenowo, j akkolwiek
mutacja EDNR B wydaje się mieć kluczowe znacze-
nie) (13). Gen ten jest zwtązany znęonatalnymroz-
woj em melanocytów i j elitowych zwoj ów nerwowych
(enteric ganglia), które w procesie embriogenezy wy-
wędrowują ztego samego obszaru cewy nerwowej.

Opisyrvany gen składa się z 7 eksonów i 6 intro-
nów. Metodami analtzy molekularnej DNA wykryto u
koni overo, w sekwencji cDNA mutację w pierwszej
domenie transmembranowej, w kodonie 118 polega-
jącą na zamlantę nukleotydów TC na AG, a co za Ęm
idzie zamtanę aminokwasu izoleucyny na lizynę. Pro-
wadzi to prawdopodobnie do zablrzeń w lokalizacji
receptora lub uniemożliwia jego wiązanie zligandem.
Efektem końcowym j est praktycznie unieczynnienie
szlaku metabolicznego ( 1 5),

Podobne schorzenie obserwowano także u źrebtąt
rasy clydesdale, które w wieku ok. 4-9 miesięcy wy-
kazyw aĘ zaburzeniaw funkcj onowaniu układu pokar-
mowego, jednak o łagodniejszym przebiegu niż w
przypadku LV/FS. U koni tych stwierdzono również
niedorozwój zwojów nerwowych jelit i wykazano
sprzężenie pomiędzy Ęm schorzeniem a llmaszczę-
niem sabino charakteryzującym się dużymi odmiana-
mi na głowie i nogach, a także białymi plamami na
brzuchu i podgardlu (8).

U ludzi stwierdzono kilka niezależnych mutacji w
genie EDNR B prowadzących do powstania syndro-
mu Hirschsprunga, który może ujawniać sięzróżnym
natężeniem. Możliwe, że defekt obserwowany u źre-
biąt po rodzicach sabino jest związany takźe z inną
mutacjąw obrębie tego samego genu.

Analiza DNA maJąca na celu wykrycie mutacji w
genie EDNR B została oparta na technice PCR z za-
stosowaniem allelospe cyftczny ch starterów. Fragment
prawidłowy amplifikowany w wyniku reakcji ma dłu-
gość 118 par zasad(pz), zaś charakterysĘczny dla for-
my zmutowanej - 136 pz. (I5).

Umaszczęnie srokate - zarowno typu overo, jak i
spotykane w Polsce, a określane przezhodowców ame-

rykańskich jako tobiano, podlega działann szeregu ge-
nów modyfikatorów, ktore wpływająna wielkość, ksztah
i rozmieszczeniebtaĘch plam. Badania wykazaĘ, że
niektóre konie heterozygoĘczne pod względem genu



LWFS, nie wykazująjego dztałaniafenotypowo i sąed-
nolicie umaszczone. Często talże rodzą się zupełnie
zdrowe źrebięta o białej sierści pochodzące po rodzi-
cach srokatych (zarówno overo jak i tobiano), u któ-

rych pochopnie zdiagnozowano syndrom LWFS (7).

Opisane schorzenia doĘczą populacj i koni amery-
kańskich. Zarówno konie quarter horse, jak i o umasz-
czeniu overo nie są w Polsce hodowane fiakkolwiek

bę limfocytów w krwi obwodowej ,niewykazaĘ obec-
ności w polskiej populacji koni czystej krwi arabskiej
osobników obciążonych SCID.

P r zy czy ny omawi any ch s ch orz eń zo staĘ gruntow -

nie zana|izowane w momencie, kiedy frekwencja wa-
runkujących je genów w populacji stała się na tyle
wysoka, że zaczęĘ stanowić problem ekonomiczny.

Gen powodujący wystąpienie syndromu białego żrę-
bięcia (LSWF) jest stale utrzymywany w populacji,
b owi em w arunkuj e p ożądane ulmaszczęni e overo. S to -

sowane tesĘ genet y czne umożliwiaj ą wykrycie hete-
rozygoto ,,uśpionym" feno§pię oraz lepsze planowa-
nie kojarzeń. Podobni e,w przypadku urodzenia białe-
go źrebięcia można j edn oznacznie określic j ego geno-

Ęp (modyfrkatory mogąpowodować nie Ęlko zmniej,
szenie obszaru biaĘch plam, ale także ichrozszęrzę-
nie na niemal całąpowierzchnię ctała).

HYPP j e st sprzężony z inną k orzy stną z punktu wi -

dzenia hodowców cechą jakąjest silna muskulatura.
Także i w tym przypadklltrudno jest więc wyelimino-
wać wadliwy allel z populacji,Ęmbardziej, że obja-
wy pojawiają się często dopiero u osobników doro-
sĘch, które już zostaĘ lżyte do rozrodu. Wczesne
określenie geno§pu osobnika pozw ala na odpowied-
nie ustawienie sposobu żyr,vienia (pasza o niskiej za-
wartości potasu) orazwłaściwy trening. Ponadto, sta-
nowi dodatkowe kryterium selekcyjne przy wyborze
zwierząt do hodowli, W informacjach podawanych
przezhodowców koni qh często pojawia się stwierdze-
nie, że konieprzeznichoferowane do sprzedu4 są,,Im-
pressive od wadliwego allelu rozpo-
wszechn lprzezwspomnianego ogie-
ra. Dzięki tym dziŃaniom frekwencja wadliwego alle-
lu w populacji jest obecnie oceniana na0,020ń (3).

W przypadku SCID, schorzenia warunkowanego
genem recesylvnym, test DNA umożliwia wykrycie
bezobj awowych nosicieli i ewentualne wyeliminowa-
nie ich z hodowli, zaśw przypadku źrebtąt dostarcza
informacji o celowości prowadzenia terapii. Zarówto
HYPP jak i SCID sądefektami stosunkowo niedawno

mutacj a wprowadzona do populacj i przez p oj edyncze-
go osobnika może stać się problemem zarówno ho-

dziedziczęnia oraz
go (opracowanie te
fenotypii i monitor
alleli w zagrożonych stadach.
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