
708 ,

Praca olyginalna

Medycyna Wet. Zl02, 58 (9)

Original paper

Polimorfizm 1 1 sekwencii mikrosatelitarnych DNA
i ocena ich przydatności do kontroli pochodzenia bydła
ANNA RADKo, MARIAN DUNlEc, ToMASz ZĄBEK, ANDBZEJ JANIK, MAŁGoRZATA NAToNEK

Zakład lmmuno- i Cytogenetyki lnstytutu Zootechniki, ul. Krakowska 1, 32-085 Balice

Radko A., Duniec M.,Ząbek T., Janik A,, Natonek M,

Polymoryhism of 11 miciosatellite DilA sequences and their usefulness fot paternity conttol in cattle
Summary

The aim of the present study lvas to evaluate microsatellite DNA markers for paternity control in cattle.
Polymorphism of 11 microsatellite markers were studied in two main cattle breeds raised in Poland (black-
white and red-white). The study considered markers from commercially available kits for cattle parentage
verification (TGLAżZ7, BM2113, TGLAS3, ETH10, SPS115, TGLAl26, TGLA122,INRA23, ETH3, ETH225,
BMl824). The a||ć|e identification was performed using automated DNA sizing technology. The most pol1--
morphiclociwere:TGLA227(H:0.85,PIC:0.84,E:6.8inblack-whiteandH:0.86,PIC:0,84,E:7,1 in-
red-white), INRĄ23 (H: 0.83, PIC :0.8l, E : 5.9 in black-white and H: 0.83, PIC = 0.81, F, :5.8 in red-rvhite)
and TGLAIż},(H:0.76,PIC : 0.74,E:4.2 in black-white and H:0.83, PIC:0.81, E = 6.1 in red-white). PE
calculated on the basis of 11 loci was 0;9999 in both breeds. Prohability of genoĘpe identity for two individu-
als chosen at r:andom from the investigated cattle populations - G, was 5,264xlOj+.
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Kontrola pochodzenia l zwterzątgospodarskich j est
nieodzownym elementem pracy hodowlanej. Prowa-
dzeni e wi ary godnych ro dowo dów j e st konie czne pr zy
wyborze odpowiednlch zwierząt na rodziców przy-
szłych pokoleń czy też ocenie ich warlości hodowla-
nej. Dotychczasowy system kontroli pochodzenia i
identyfikacji osobników oparty jest na badaniach grup
krwi, j e dnak p o limorfi zm anty genów erytro cytarnych
nię zawszę pozwala na jednoznaczne wskazanie pary
rodzicielskiej. Wykorzystanie wysokopolimorficznych
markerów mikrosatelitarnych, 1-5 nukleotydowych,
tandemowych powtórzeń DNA, określonych równiez
jako STR (short tandem repeat) (4) oraz zastosowanie
reakcji PCR-multiplex do ich amplifikacji i automa-
tycznej analtzy genotypów w sekwenatorach DNA
zwtększa prawdopodobieństwo wykrycia błędów w
ro dowodach. Markery mikro s ateli tamę or az metodę ich
identyfikacji opisano w innym opracowaniu (8).

S ekwencj e mikro satelitarne u bydła opisali w 1 990 r.

Fries i wsp. (3). Dotychczas w genomie bydła zidęn-
tyfikowano ponad dwa tysiące sekwencji mikrosateli-
tarnych (http : //1 o cus.j ouy. inra. fr l c gi -bin lbovmap/in -
tro.p1), ktorę ze względu na wysoki stopień polimor-
fizmu oraz stosunkowo łatwą i szybką identyfikację,
stały się w ostatnim czasie najliczniejsząklasąmarke-
rów genetycznych stosowanych zarówno w badaniach
teoretycznych, jak i bezpośrednio związanych z ho-
dowlą zwierząt gospodarskich (1, 7).

Celem badań było określenie polimorftzmu mikro-
satelitarnego DNA u bydła hodowanego w Polsce,
rwłaszcza u ras czafilo -biaĘch i czerwono-biaĘch, sta-

nowiących 90% populacji bydła w kraju. Pozwoli to na
tozszęrzenie kontroli pochodzenia o polimorfizm DNA.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na próbkach klwi od 330 sztuk
bydła rasy czarno-białej (cb) i 337 sztuk czerwono-białej
(czb) wybranych 1osowo z rożnych rejonów Polski.

Analizowane markery mikrosatelitarne: TGLA221,
BM2ll3, TGLA53, ETH10, SPSll5, TGLA126.
TGLA122,INRA23, ETH3, ETH225, BM1824 wchodzą
w skład zestawu ,,StockMarks for Cattle II" przygotowa-
nęgo przez firmę Applied Biosystems. Loci: BM2tl3,
BM1824, SPS115, TGLA22], TGLA126, TGLA122 sta-
nowią minimalny zestaw, rekomendowany przez Między-
narodowe Towarzystwo Genetyki ZwierzątGSAG) do kon-
troli poch od zenia by dła.

Na bazie wyizolowanego genolnowego DNA amplifi-
kację sekwencji z 11 mikrosatelitarnych loci wykonano
metodąłańcuchowąreakcji polimerazowej (PCR). Do prze-
prowadzenia reakcji PCR uzyto mieszaninę 1 l par sekwen-
cji starterowych, jeden zkażdej pary starterów znakowany
był na końcu 5'fluorescencyjnym barwnikiem 5-FAM,
JOE i NED (tab. 1).

Mi eszaninę reakcyjną poddano procesowi termi czrremu :

l5 min. wstępnej denaturacji genomowego DNA w temp.
95oC, następnie 31 cykli obejmujących denaturację w temp.
94oC przez 45 sek., przyłączanle starterów do matrycy w
temp. 61'C w ciągu 45 sek., wydłuzanie starterów w'72'C
przez minutę i końcowe wydfuzanie stafterów w temp. 72'C
w czasie 60 min.

Produkty PCR wraz ze standardem długości DNA
Gene S can 3 5 0-ROX poddawano r ozdziałow l elektrofore-



Tab. 1. Sekwencje starterowe znakowane barwnikami fluorescencyjnymi (FAM, JoE
i NED) użyte do amplifikacji 11 markerów mikrosatelitarnych

TGLA227

BM2113

ETH1 0

sPs1 1 5

TG LA1 22

TGLA53

TG LA1 26

lNRA23

ETH3

ETH225

BM1824

Prawdopodobieństwo wyklu-
częnia oszacowan o Z uwzględ-
nieniem możliwośc I przębada-
nia obydwu osobników rodzi-
cielskich. Najwyższe wartości
równe 0,779 ubydła czbi0,7I5
u cb otrzymano dla locus
T GLA227 odznaczającym się
najw y ższym p o limor ftzmem,
natomi ast najntższe wyno s ząc e

0,411 u cb i 0,425 u czb dla
SPSl15 o najntższym polimor-
ftzmię. PE wyliczone na podsta-
wie wszystkich 1 1 loci u obydwu
ras bydła, osiągnęło wartość
0,9999,natomiast PE wyliczone
na podstawie 6 najbarcPiej poli-
morficznych markerów wyno si-
ło 0,997 u czb t 0,996 u cb. Po-
nadto wyliczono wartości PE dla
6 loci (TGLAzz], BM2113,
SPS 1 1 5, T GLAI26, TGLAIZZ,
BM1 824) zalecanych ptzez

tycznemu w 40ń, denaturujapym zelu poliakryloamidowym
w laserowym sekwenatorze ABI PRISM 377 produkcji fir-
my Applied Biosystems. Wyniki rozdziałl elektroforetycz-
nego analizowano przy pomocy programu komputerowe-
go GeneScanż.I.,natomiast wielkości zidentyfikowanych
alleli określono w programie Genotyper 2.0.

Na podstawie częstości występowania zidentyfikowa-
nych alleli wyliczono stopień heterozygotyczności (H),

eiektowną liczbę alleli w locus (E) i indeks stopnia poli-
morfizmu (PIC). W celu określenia przydatności badanych

markerów do kontroli pochodzenia wyliczono prawdopo-

dobieństwo wykluczenia (PE) dla każdego locus i dla
wszystkich 11 loci łapznie, atakże obliczono prawdopodo-

bieństwo wystąpienia dwóch osobników o identycznych
genotypach w populacji dla wszystkjch loci łącznie (G,) i
orawdopodobieństwo wystąpienia osobników o identycz-
rrych genotypach w dwóch populacjach wyliczony dla
wszystkiclr loci (Gr), posługując się wzorami podanyni
przez P eelman i wsp.o(7) :

G,: fI (ż qi + 4>ż q,,, , Q,r,)
i: ) j: I

Qł Q,o- częstości alleli7:tego i ł-tego w populacji
1- il,

G,: fI (2 qi , q' + 4>2 qr, Q' ; q,r , q' ,)
i: I 1: I

Qi,, Q11, częstości alleli7:1996 i k-tego w populacji

Q' ł Q' ,r częstości koresponduj ącychz sobąalleli wkaż-
dej z populacji

Wyniki i omówienie

U badanego bydła zidentyfikowano w 11 loci łącz-
nte I94 allele, 96 alleli u bydła cb i 98 u czb (tń. 2).

Wyliczone wartości H, PIC orazE wykazaĘ,że wszyst-
kió badane mikrosatelitarne markery DNA charakte-

ryzująsię wysokim polimorf,rzmem (tab. 3).

narodowego Towarzystwa Genetykt Zw terząt !\rytypo-
wano 6 sekwencji mikrosatelitarnych DNA

datno ści do kontroli p o cho dz en ta zalęcanęgo ze stawu
markerów mikrosatelitamych DNA w populacji bydła
w Polsce.



Tab. 2. Liczba zidentyfi kowanych
alleli oraz zakres długości w pa-
rach zasad u badanych markerów
mikrosatelitarnych DNA u bydła
rasv cb i czb

Tab. 3. Współczynnik heterozygotycz-
ności (H), indeks stopnia polimorfizmu
(PIC), efektywna liczba alleli w locus
(E) i prawdopodobieństwo wykluczenia
(PE) dla badanych sekwencji mikrosa-
telitarnych DNA
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4Ioń, podczas gdy łączne użycie 11 mar-
kerów daje 99,9 90ń prawdopodobieństwo
wykluczenia niewłaściwe go r o dzica.

W przeprow adzony chbadaniach wyli-
czono także prawdopodobieństwo wyklu-
czeniaojcostwa na podstawie 6 markerów
mikrosatelitarnych wytypowanych do
kontroli pochodzen ia przez ISAG i otr zy -
mano wartoŚci PE równe 0,9939 u lasy
cb i 0,9956 u czb. Wartości te nie rożnią
sięznacznie od wartości PE (0,9959 u cb
i 0,9969 u czb) wyliczonych dla 6 loci,
odznaczających się w badanych popula-
cj ach najwy ższym stopniem polimorfi zmu
@b, a). Dlatego wydaje się słuszne sto-
sowanie do kontroli pochodzenia bydła cb
t czb w polsce zestawu markerów mikro-
satelitamych DNA, zalecany ch przezMię-
dzynarodowe Towarzystwo Genetyki
Zwierząt.

Innymi wskaźnikami, potwierd zający -
mi przydatność markerów mikrosatelitar-
nych do kontroli pochodzenia, jest praw-
dopodobieństwo wystąpienia w populacji
2 osobników o identycznych genotypach
oraz praw dopodobieństwo wystąpienia w
2 rożny chpopulacj ach osobników o iden-
ty czny ch genotypach. Wskaźnik G, wyli-
czony na podstawie 23 markerów mikro-
satelitamych u bydła ras east flemish i bel-
gian red pied w Belgii, osiągnął wańość
9,4I0 x 10-21 (7),anapodstawie 11mar-
kerów mikrosatelitamych, u bydła cb i czb
w badaniach własnych 5,264 x 10-11.

piśmiennictwo
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210-226

210-226
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,1,15-125
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1 40-1 84

1 40_1 84

199-217
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1 09-1 29

1 09-1 29

1 38-1 54

1 38-1 52

1 80-1 92

1 80-1 92

Tab. 4. Prawdopodobieństwo
wykluczenia wyliczone na pod-
stawie 6 kolejnych mikrosate-
litarnych loci o najwyższym
stopniu polimorfizmu

żePE wyliczone na podstawie tylko 6 sekwencji mi-
krosatelitarnych (CSM42, BM2 1 13, ETH225,
INRA23, BM1824 i ETH3) wynosi 0,99, natomtastza

pomocą analizy 11 sys-
temów grupowych krwi
0,98 (6), Inne badania
wykazały,że jużnapod-
stawie 5 markerów mi-
krosatelitarnych (DRB 3,
CYP21, ETH131, HEL6
i FSHB) PE osiąga war-
tosć 99% (9).

Przeprowadzonę ba-
dania własne wykazały,
że użycte pojedynczego
markera mikrosatelitar-
nego daje prawdopodo-
bieństwo zidentyfikowa-
nia niewłaściwego rodzi-
ca wynoszące od72oń do
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