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Występowanie mutacji w genomie ssaków jest po-
wszechne, Rozpoznano już ponad 4000 chorób dzie-
dzic zny ch c zło w i eka zw tązany ch z dy s fu nkcj ą c ałk o -

witąutratąfunkcji genu (genów) lub całkowitym bra-
kiem określonych produktów genowych (12), a lista
anomalii o takim charaktęrzewclĘ się powiększa(I3).
U bydła zarejestrowano występowanie 242 monoge-
nowych defektów dziedzlcznych (cyt. 9). Jednak wie-
dza o ich molekulamym podłożu i skutkach funkcjo-
nalnych jestwciĘniepełna. U bydła, koni, świń i psów
tylko w stosunku do 7 chorób genetycznych precyzyj-
nie zdefiniowano związek etiologiczny między genem,
rc dzaj emj e go mutacj i, rodzaj em procesu patologicz-
nego a dziędzicznym podłożem dysfunkcji (3). Wiele
anomalii nie stanowt zagrożenia dla produkcji zwie-
rzęcej, ponieważ występuje sporadycznie, lub u ras/
odmian bydła mających mniejsze znaczęnię ekono-
miczne. Ponieważ selekcja na cechy wydajności mlęcz-
nej jest prowadzona szczególnie intensywnie, a ten
kierunek produkcji ma duży udział w wytwarzaniu
artykułów konsump cyj nych, naj wi ę c ej uwagi po świ ę -

ca się wadom (chorobom) genetycznym u bydła rasy
holsztyńsko-fryzyj skiej (h0

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie
głównych informacji na temat etiopatologtt oraz roz-
powszechnienia u bydła hf nowo wykrytej wady - ze-
społu zniekształceń kręgosłupa (complex vertebral
melformations - CVM). Zwrócono uwagę na możIi-
wość niezamierzonego rozpowszechniania tej anomalii
poprzez selekcję skierowanąna cechy mleczności, a
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Summary

Complex Vertebral Malformation (CVM) is a recessively inherited genetic disorder recently discovered in
Holstein cattle. The disorder causes a multitude of abnormalities. The most noticeable characteristics of cvM-
affected calves are the irregular course of the column around the cervico-thoracic junctions and moderate
bilateral symmetric contraction of the carpal joints and severe contraction and lateral rotation of the phalango-
metacarpal joint (fetlock). However, most of the affected calves are re-absorbed as embryos or miscarried as
foetuses prior to the 260th day of gestation. The remaining pregnancies result in a stillborn calf, Ępically 1-2
lveeks prior to the expected calving date. The defect can be traced back to the American elite sire Carlin-M
Ivanhoe Bell, reputed to be one of the founder animals of the Holstein population. The USA Holstein Associa-
tion has officiatly recognised CVM as an undesirable genetic defect. Animals determined as being carriers are
identified with the code ,,CV", and those determined as not being carriers with the code ,,TY". The causative
mutation for CVM has not yet been precisely pinpointed. At present the genetic test for CVM is based on
genetic markers that are inherited together with the disease gene.
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takżenazagrożenia dla polskiej hodowli bydła czamo-
białego wynikające ze wspołzalezności między wystę-
powaniem CVM a występowaniem mutacji DI29G
(BLAD).

Występowanie i wykrywanie wad genetycznyoh
u bydła

Jężeliw genomie występuje recesywna mutacja nie-
korzystnie oddziaŁująca na którąś z cech przystoso-
wawczych, ale jednocześnie wiążąca się korzystnie (z
zasady przypadkowo) z doskonalonymi cechami pro-
dukcyjnymi, wtedy wystąpienie po pewnym czasie
jej skutku biologicznego jest nieuchronne. Następuje
bowiem gromadzenie defektu w puli genów, co po
pewnym czasie prowadzi do nieuniknionych kojarzen
nosicieli i masowego pojawiania się homozygotycz-
nych genotypów recesyłvnych. Wykrywanie wad (cho-
rób) dzledzicznych u bydła jest znacznie trudniejsze
niż w przypadku anomalii genetycznych występują-
cych u ludzi. Defekty/choroby genetyczne człowieka
dziedzicząsię najczęściej jako cechy dominujące (cyt.
8). Natomiast ogromna większość (prawie 90%) de-
fektów monogenowych zidentyfikowanych u bydła to
cechy recesywne (tab. 1), a więc nie ujawniające się w
genotypach heterozygotycznych. Zatem, kiedy u po-
tom stw a 1 o s owo koj arzony ch zw ter ząt vrys tąp i ą p i erw -

szę przypadki fenotypowego ujawniania się defektu,
jego nagromadzenie w puli genowej populacji musi
byó już zflacznę. Leczente chorób genetycznych u
zwterząt (np. poprzezterapię genowfl nie ma uzasad-



Tab. 1. Liczb a i sposó b dzi edziczeni a genetyczny ch defe któw
występujących u ludzi i u bydła (cyt. 8)

nienia, Przy ich zwalczafiiu szczegolnego znaczęnia
nab iera prewencj a, gęnęty czno -wetef yna ry jna, tzn.
W cze Sne t ozp oznanie p ato l o gic Znej formy uj awni ania
się wady, anastępnie wylclrvanie i eliminowanie nosi-
cieli lub nie dopuszczantę do ich wzajemnych kojarzeń.
Anomalie genowe często powstają spontanicznie co
sprawia, żęnawetpo uwolnieniu populacji od określo-
nego defekfu moze się on pojawić ponownie. a jego
szybki emu r ozpr zestr zeni eniu spr zy j ały b ędą wsp ół-
czesne biotechniki rozrodu. Mając na uwadze te uwa-
runkowania, Świ atowa F ederacj a Zw lązków H o dow-
ców Bydła Holsztyńsko -Fryzyj skie go p owoł ała staŁą
grup ę r ob o czą zajmuj ącą s ię aktualn ymi prob l emami
defektów genetycznych u bydła tej rasy. Dla potrzeb
monitorowania wad (chorób) genetycznych, w wielu
krajach założono bazy danych z tego zakresu, a ku-
mulowane w nich dane wykorzystuje się w narodowych
programach hodowlanych. Na przykład,w 1989 r. za-
inicj owano w D anii pro gram genetyczno-weterynaryj -

nej prewencji (Danish Bovine Genetic Disease Pro-
gram), którego wdrozenie umożliwiło zdiagnozowa-
nie dwóch nowych chorób dziedzicznych u bydła duń-
skiego czerwonego: zanik rdzeniowy mięśni (spinal
mus cul ar atrophy) i dysmi e l in izacj a r dzenta krę gowe -
go (spinal dysmyelination), a w ostatnim czasie wy-
krycie u bydła hf wady genetycznej nazwanej zespo-
łem zniekształceń kręgosłupa (complex vertebral mal-
formations - CVM) (www.cattle.ds.).

Populacyjne dowody na występowanie CVM

W końcu 1999 r., u bydła rasy holsztyńsko-Ęzyj-
skiej hodowanego w Danii odnotowano znaczny
wzrost ltczby przypadków mafiwo urodzonych cieląt
(www.cattle.dk,) Podobnątendencję zarej estrowano w
Holandii, a jej skalę określono jako ,,dramatyczny
wzrost" (I4). Zaobserwowano, że przed 260 dniem
ciąży krów występująporonienia, a gdy wycielenie ma
miejsce w terminie zbliżonym do przewidywanego,
cielęta rodzą się martwe. Stwierdzono, że większość
przypadkow zakwalifikowanych do szczegołowych
analtzhistopatolo giczny ch stanowiło potomstwo spo-
krewnionych buhajów: KOL Nixon DK234042 i T
Burma DK230104. Fakt ten stał się podstawąprzy-
puszczeń, ze zjawisko ma rodzinne podłoże, a zatem
s ą to przyp adki spowo dowane dzie dzicznąauto s omal-
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ną anomalią o reces}nvnym charak ter ze. P oprzez uwi a-

rygodnienie pochodzenia cieląt t analizę rodowodow
ich rodziców wykazano, że wspólnym przodkiem
(common ancestor) wszystkich ojców mafiwo urodzo-
nych cieląt jest elitarny buhaj Carlin-M Ivanhoe Bell,
wywodzący się z amerykańskiej hodowli bydła hf.
Zostałon wskazany jako przypuszczalny główny świa-
towy nosiciel wymienianego defektu. Na tej podsta-
wie uznano, że w duńskiej populacji bydła hf głow-
nym nosicielem wady odpowiedzialnej za przypadki
martwych urodzęńcieląt jest jego potomek T Klassy
DK236398, wybitny reproduktor wykorzystywany do
koj ar zei z naj c enniejs zymi genetyczni e krowam i fi e go
nasienie wykorzystano do zacielęnia 100 000 sztuk,
co oznacza, że ok.50 000 cieląt urodzonych z tych
kojarzeń obciążonych jest tym defektem).

Główne obiawy GVM

U płodow poronionych przed 260 dniem clĘy, a
także u prawie donoszonych martwych cieląt, najbar-
dziej charakterystycznym symptomem j est obecność
r ozmaity ch de formacj i krę go słup a. D late go anomali ę
tę określono zbtorczym mianem - zespoŁ zniekształ-
ceń kręgosłupa (complex vertebral malformations
CVM). Zmtany patologiczne umiejscowione są naj-
częściej w obrębie szyjnego i na początku piersiowe-
go odcinka kręgosłupa. Wprawdzie osobniki dotknię-
te CVM mająnieco niższąmasę ciała niż cielęta nor-
malne, a w niektórych przypadkach występuje nie-
znacznę skrócenie szyi (przypuszczalnię na skutek
braku niektórych kręgów), oględziny zewnętrzne nie
dają podstaw do pewnego zdiagnozowania CVM.
N aj i stotni ej szym czy nnik i em utrudni aj ąc y m r o zp o zna-
nie jest zmienne nasilenie zmianpatologicznych, Wy-
stępować może tylko nleznacznę boczne skrzywienie
kręgosłupa, W większości przypadków występują
znaczntejsze deformacje: ubytki w kręgach, nie w pełni
wykształcone kręgi lub brak niektórych z nlch, roz-
członkowanie trzonów lub ich wadliwe połączenie,
zupełny brak połączeń lub wadliwe zestawienie krę-
gow zżebram1 brak niektórych żeber, częściowy zrost
żeber, itp. Wprawdzię dużę deformacje można stwier-
dztć przez palpację, jednak obiektywnego rozpozna-
niapodejrzanychptzypadków(szczegolnieniewielkich
anomali i) mo żna dok onać wyłącznte n a p o ds tawie rent-
genowskiego obrazu kręgosłupa t żęber, Deformacje
zwlązane z CVM ptowadządo uszkodzenia lub zntsz-
czenia r dzenia krę gowe go, stąd u martwo uro dzonych
cieląt występują symptomy charakterystyczne dla
uszkodzeń centralnego układu nerwowego . Za wy so-
ce patognomoniczne uznaje się nieznaczny przykurcz
nadgarstków oraz sztywność w stawach palcowych z
j ednoczesną silną symeĘcmą rotacj ąpalców (fetlock).
Stwierdzenie u marlwego cielęcia symetrycznej rota-
cji palców daje podstawę do podejrzenia o CVM na-
wet przy braku innych zewnęftznych objawów. Nie-
zależnię od zmian patologicznych umiej scowionych
w obrębie szyjnego tnapoczątku piersiowego odcin-



ka kręgosłupa, u matlwo urodzonych cieląt zarejestro-
wano występowanie różnorodnych niepatognomonicz-
nych dla CVM anomalii, m.in. defektów w przegro-
dzie mi ędzykomorowej serca, przero stu prawej komo-
ry, deformacji dużych naczyńwieńcowych, a w jamie
piersiowej często występuje płyn o krwistym zabar
Wlenlu,

Genetyczne uwalunkowanie olaz diagnostyka GVM

Dotychczasowe obserwacje wskazująże CVM jest
j ednogenową autosomalną wadą reces}nvnąpr zęnoszo -
nąprzez nosicieli. Gen normalny oznacza się umow-
nie jako TY a jego zmutowaną postać jako allel CV.
Obecność alleli TV i CV w puli genów bydła powo-
duje, że w populacji występują zwl,erzęta o trzech ge-
notypach: TV/TV (genotypy normalne), CV/TL (no-
siciele mutacji) i CV/CV (homozygoty z zespołem
zniekształceń krę go słup a CVM) . Ni e zi dentyfi kowa-
no jeszcze genu-kandydata oraz rodzaju mutacji. Nie
r o zp o znano takżę kllczow e g o o gniw a m et ab o l i c zn e -
go oraz mechanizmu i chronologii zmian patologicz-
nych, tzn. nie ustalono co w okresie prenatalnym jest
pierwotnym czynnikiem inicjującym powstawanie
p oźniejszy ch zmian. Wada CVM możę by c szcze gol-
nie trudna do monitorowania ze względu na tożno-
rodną formę i czas wystąpienia patologicznych obja-
wów Jej destrukcyjne skutki mogą wystąpić w każ-
dym okresie prenatalnego rozwoju i manifestować się
m.in. jako: zamięranię zarodkóą obumieranie i resorp-
cja płodu na wczesnym etapie rozwoju, poronienia w
różnymokresie ciązy.Przypuszcza się, ze 80% homo-
zy goĘ cznych genotypów CV/CV podlega eliminacj i
już we wczesnym stadium prenatalnego rozwoju.
Oznacza to, że występujące w okresie okołoporodo-
wym przyp adki martwy ch cieląt z charaktery s Ę c zny mt
deformacj ami kręgosłupa i symeĘc znąrotacjąpalców
(fetlock) to Ęlko jedna z form ujawniania się wady.
Zatęm przy kojarzeniu osobnikow o genoĘpach CV/
TV x CV/T! spośród 25%o spodziewanych genoĘpów
homozygotycznych CV/CY §lko ich niewielka Iiczba
ujawni się w forrnie §powego zespołu CVM. Zewzglę-
du na heterogenność zjawiska CVM orazbrakmożIi-
wości jego kontroli przy wykorzystaniu konwencjo-
nalnych metod weterynaryjnej diagnostyki, j edynym
sposobem prewencji jest zastosowanie szerokiego pro-
gramu wykrywania nosicieli. W Danii opracowano juz
pierwszy test molekularny sfużący temu celowi, lecz
opinie na temat jego skuteczności sąrozbieżne. Auto-
rzy testu określają jego skuteczność na 98% (Anon:
S : \OA\2 000\Arvelige sygdomme\0O 1 7 CVM.wpd).
N atomi ast władze z-łv iązku ho dow c ów bydła h f w U S A
oceniają (I), że w ponad 25oń przypadków nie uzy-
skuje się def,rnitywnej odpowiedzi odnośnie do nosi-
c iel stwa wady. Naj wazniej sze elemenĘ mo 1 ekul arnej
procedury identyfikacyjnej nie zostały dotąd ujawnio-
ne. Z dostępnych informacji wynika, ze nosiciele CVM
diagnozowani sąw drodze analizy pośredniej, w któ-
rej wykorzystuje się dane dotyczące sprzężeniaprzy-

puszczalnego 1o cus CVM z lo ci dla markerów fl anku-
jących, Dla potrzeb pełnego wyjaśnienia genetyczno-
weterynaryjnych aspektów CVM, powołano w USA
sztab kry zys owy z 1 okalizow any w Veterin ary D i a gno -
stic Center, University of Nebraska, Lincoln. Jak do-
tąd nie opracowano tam własnego tesfu diagnostycz-
nego na CVM, a bydło z USA testowane jest w Euro-
pie. Niezależnte odbieżących badań materiału hodow-
lanego na nosicielstwo CVM, Holstein Association
USA wraz z National Association of Animal Breeders
USA opracowały specjalny program testowań nieak-
tywnych juz buhajów (urodzonychprzed 1990 r.), które
mtałylmająistotny udział w kształtowaniu puli geno-
wej dzisiejszej amerykańskiej populacji bydła hf.

Zagrożenie wadą GVM w Polsce i na świecie
W końcu 2001 r. władze zwtązkuhodowców bydła

hf w USA (The Board of Directors of the Holstein
Association USA) oficjalnie uznały, ze CVM jest re-
cesywną wadą genetyczną wysoce niepożądaną i ist-
nieje pilna potrzeba wprowadzenia szerokiego plogra-
mu prewencji (2). Informacje o nosicielstwie podano
jużw niektórych katalogach firm komercyjnych ofe-
rujących nasienie buhajow (zwierzęta wolne od wady
oznaczane są jako TV, a nosiciele jako CV). Decyzja
doty cząca wdro żeni a pro gramu wykrywania no si c ie li
allelu CY oznacza,iż jego monitorowanie nie jest już
lokalnym problemem danego kraju, lecz wprowadze-
nie badań z tego zakresu staje się wymogiem dla
wszystkich państw (takze dla Polski), gdzie występu-
je bydło hf.

Niektórzy autorzy (www.cattle.dk.) uważają że
CVM szybko stanie się problemem o światowym za-
sięgu, podobnie jak zespół zaburzęń immunologicz-
nych BLAD wywoływany mutacją D128G w genie
CD18. Genetyczne podłoze anomalii BLAD i CVM
j est identyczne, obydwie są warunkowane auto somal-
nymi mutacjami recesyłvnymi, których niszczące skut-
ki ujawniają się w genotypach homozygotycznych,
Ponadto zarówno w przypadku allelu BL, jak i CV,
głównym ich rezerwuarem jest ta sama pula genowa
(bydło hf w USA). Molekularne podłoze i kliniczne
tło dys funkcj i B LAD, a taWe,,hodowlany" mechanizm
ro zp owszechniania mutacj i, zo staĘ już ws z e chstron-
nie rozpoznane. Gen CD18 koduje u bydła i ssaków
innych gatunków podj ednostkę (łańcuch B) leukocy-
tarnych receptorów Leu- CAM, zw any ch B,- inte gryna-
mi. Wyróżnia się trzy ro dzaje Ę chreceptorów: CD 1 1 a/
CD18, CDllb/CDl8 i CDllc/CDlS. Mująone iden-
ty czny łańcuch B kodowany ptzęz CD 1 8, a różnią się
rodzajem łańcucha a (a,bbądź c) kodowanego przez
CD1 1. Receptory Leu-CAM pośrednicząw interakcji
komórek z macierząpozakomórkową w interakcj ach
między komórkaml oTazw ich migracj i. Odgrywaj ą w
ten sposób ważnąrolę w działaniu układu odpomoś-
ciowego, zwłaszcza w procesach zwalczania zakażeń.
Normalny gen CD 1 8 bydła określa się jako allel TL, a
jego zmutowanąpostać jako BL. Allel BL oznaczany
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jest kryptonimem D128G, w którym zawartajest in-
formacja o rodzaju zmrany w łańcuchu polipeptydo-
wym: w kodonie 128 kwas asparaginowy (D) wystę-
pujący w normalnym łańcuchu zostaje zastąpiony gli-
cyną (G), co prowadzi do znacznych zmian struktury
przestrzennej podj ednostki B. W konsekwencj i wadli-
wa jest nie tylko asocjacja podjednostek, ale i cała
struktura receptorów Leu-CAM, ktore zatracają swą
biologiczną funkcję, gdyż zablokowaniu ulega ich
zdolność przyleganta i przenikania przez ściany na-
czyń krwionośnych (adhezja i dtapedeza). Normalnie
działający nadzor immunologiczny w organizmle zo-
staje zatem pozbawiony istotnego mechanizmu efek-
torowego, niezbędneg o ptzy zw alczaniu infekcj i.
Obecność alleli TL i BL w puli genów bydła powodu-
je, że w populacji występują zwterzęta o trzech geno-
typach: TL1TL (genotypy normalne), BL/TL (nosicie-
le mutacji) i BL/BL (homozygoty zrozlvijającym się
zespołem zaburzeń odporności BLAD). Z punktu wi-
dzenia kryteriów selekcji przyjętych dla bydła mlecz-
nego, obecność w genomie allelu BL wydaje się ko-
rzy stna. Krowy-no s ici e lki (B L/TL) pro dukuj ą więc ej
mleka i białka niż ich półsiostry o genotypie TL/TL
(11). Przypuszczalntę dlatego allel BL został intensyłv-
nie rozpowszechniony w populacji wybitnie mleczne-
go bydła hf w USA, apoprzęz eksport materiału bio-
logicznego (w szczegolności nasienia czołowych bu-
hajow-nosicieli) przedostał się do puli genowej bydła
w wielu krajach, W polskiej populacji bydłacb wystę-
pują 3 główne linie obciążone mutacją D128G
(BLAD), wywodzące się od holsztyńsko-fryzyj skich
buhajow Penstate Ivanhoe Star, Prowin Jewel i Pacla-
mar Ivanhoe - synów buhaja Osborndale Ivanhoe (5).

Przyptlszczalnie w podobny sposób nastąliło (i na-
stępuje) rozpowszechnianie defektu CVM. Polskie
badania ztego zakresu podjęto w 2001 r. (6). Z wyni-
ków dotychc zas owych analiz wynika, że nagr omadze -
nie wady CVM w krajowej populacji moze być znacz-
ne. Ma to b ezp o śre dni zw iązek z niezamie rzonym im -
poftem defektu popTzez sprowadzanie do
Polski nasienia buhajów hf, zwterząt ży-

Tab, 2.Potencjalne nosicielstwo mutacji Dl 28G
(BLAD) u buhajów rasy hf sprowadzonych do
Polski do końca 1992 r. (dane doĘczące importu
ewidencjonowanego przez Krajowe Centrum
Hodowli Zwierząt)

wych lub zarodków. Już na początku lat 70. przyjęto
w Polsce strategię doskonalenia rodzimeg o by dŁa czar -
no-białego poprzez zwiększenie udziału krwi bydła hf.
W I9]4 r. sprowadzono do Polski z USA i Kanady
partię 198 cielnych jałówek tzałożono pierwsze stada
czystorasowego bydła hf ( 1 0). Od tego czasu trwa nie-
przerwany napływ do Polski materiału biologicznego
z wielu krajów (zwłaszcza z USA). Do końca 1992 r.

(a więc w czasie kiedy anomalia BLAD nie była jesz-
cze znana) sprowadzono do Polski blisko 400 sztuk
czystorasowych buhajów hf, z których blisko połowa
to potencjalni nosiciele allelu BL (4) - tab. 2. Jęst za-
tem pewne, że w okresie kiedy anomalia CVM nie była
jeszcze na świecie rozpoznana jako grożnawadadzię-
dziczna, również nastąpił jej znaczny impor1 do Pol-
ski, a z uwagi na silny związek CVM z doskonale-
niem cech wydajności mlecznej, częstość allelu CV w
puli genowej populacji musiała sukcesyłvnie wzrastać.
Cho ciaż z dany ch doty czący ch imp orlu do P o l ski czy-
storasowych buhajów hf wynika, iż nasienia świato-
wego protoplasty CVM nie sprowadzono, znajduje się
on w polskim rejestrze buhajów. Zarejestrowano tam
3ż jego synów i wnuków, których nasienie impor1o-
wano z USA, Kanady, Niemiec i Francji (tab. 3). Co
najmniej jeden z synów światowego protoplasty CVM
był w Polsce wybrany na ojca buhajów. Ponadto w
polskiej .kartotece buhaj ów zarej estrow ano 46 synów
wymienianego nosiciela CVM, ktorzy są ojcami im-
portowanych do Polski jałowic, Również i te buhaje
majązarejestrowane potomstwo męskie. W sumie za-
rejestrowano w Polsce co najmniej 252wnukow świa-
towego protoplasty wady CVM. Biorąc za podstawę
dane liczbowe wynikającę z niezależnej segregacji
cech, co najmniej 60 osobników z grupy wnuków musi
być nosicielami genetycznego defektu CVM. Należy
podkreślić, że danę na temat skali potencjalnego nosi-
cielstwa wady CVM w polskim materiale (tab. 3) doĘ-
cząĘlko męskiego mateńału reprodukcyjnego i sąosza-
cowane na podstawie informacji o skali ewidencjono-

Tab. -]. \\,ystępolvanie głównego nosiciela CVM u,rodołvodach buhajów rasy
holsztyńsko-fryzljskiej sprowadzonych do Polski do 1993 roku (zestawienie
opracowane na podstalvie danych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt)
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wanego importu, tzn. zakupow nasienia dokonyłvanych
wyłącznie za pośrednictwem polskich władz hodow-
lanych.

Zagrożenie polskiej populacji bydła cb wadą CVM
wynika takżę z faktu, że głowny światowy nosiciel
allelu CV jest z pewnościąnosicielem mutacji D128G
(BLAD) (7). Tezę tę udokumentowano naprzykła-
dzie anallzy ro dowo du buhaj a B ab i l on 7 027 9 - 40, 1 ed-
nego zreproduktorów pochodzących z polskiej hodow-
li wykorzyst}nvanego w inseminacji (ryc. 1). W 1995 r.

cus genu CD 18 oraz locus genu odpowiedzlalnego za
CVM nie są bowiem ze sobą sprzężone. Biorąc pod
uwagę powyższe fakty jest pewne, że alęll CY (a za-
tem i defekt CVM) jest obecny w puli genowej pol-
skiej populacji bydła mlecznego. Do zweryfikowania
p ozo staj e j edynie skala j e go fakty czne go r ozpr zestr ze -
ni eni a. Przy o c enie skali ob ecn y ch i pr zy szły ch zagr o -
żeń związanych z występowaniem genetycznego de-
fektu CVM,należy uwzględnić jego silny pozytywny
zwtązek z selekcją cech mleczności u bydła hf. Istot-

ny j est fakt, że w rankingu 1 00 czołowych bu-
hajów hf w USA (oflrcjalne dane za listopad
2001 r. opublikowaneprzęz Holstein Associa-
tion USA), co najmniej 20% osobników to no-
siciele tej groźnej w skutkach anomalii (tab.
4). Natomiast wśród 20 czołowych buhajów
skala nosicielstwa jest jeszcze większa i do-
chodzi do 30oń.Istnieje więc pilna koniecz-
ność, aby wykorzystując w Polsce genetyczny
potencjał bydła hf do doskonalenia cech mlecz-
ności w krajowym pogłowiu bydła cb, nie do-
puszczać do rozpowszechniania defektu CVM
w puli genowej populacji.

D iagnozow anie przypadków CVM or az wŁą-
częnję obserwacji z tęgo zakresu do różnico-
wej diagnostyki strat występujących w prena-
talnym okresie rozwoju cieląt i w okresie oko-
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Ryc. 1. Dowód, że protoplasta defektu CVM jest nosicielem alle|u BL

został on zweryfikowany jako nosiciel allelu BL. Na
skróconymrodowodzie tego buhaja (ryc. l) zaznaczo-
nowyłącznie osobniki spokrewnione z protoplastą al-
lelu BL (buhajem Osborndale Ivanhoe), a na ściezce
ojcowskiej zaznaczono tych przodkow, za pośrednic-
twem których allel BL zostałprzeniesiony do genomu
Babilona. Jednym z ogniw na tym szlaku jest dziadek
Babilona buhaj Carlin-M Ivanhoe Bell, zweryfiko-
wany jako światowy protoplasta defekfu genetyczne-
go CVM. Fakt ten niezbicie dowodzi, że Carlin M.
Ivanhoe Bell jest nosicielem zarówno defektu BLAD
jak i defektu CVM.

Badania na obecność mutacji D128G (BLAD) w
genomie bydła sąw Polsce prowadzone od 1995 r. (5),
a od 1999 r. testy w tym kierunku są obowiązkowe
(Dz.U. Nr 20, poz. 114). Należy jednak podkreśllc, że
chociaż światowy protoplasta defektu CVM jest także
nosicielem anomalii BLAD, prowadzenie selekcji ne-
gatywnej na allel BL (co ma miejsce także w Polsce)
nie eliminuje z puli genowej populacji allelu CV. Lo-
Tab.4. Wl,stępowanie allelu CV wśród 100 czołowych buha-
jów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w USA (dane za listopad
200l r. opublikowan e przez Holstein Association USA)

łoporodowyfr, d zwłaszcza wprowadzenie do prakty-
ki testu DNA na nosicielstwo CVM jako ważnej in-
formacji wykorzystywanej w krajowym programie
hodowli bydła, to pilne zadaniatakże dlapolskiej służ-
by weterynaryjnej.
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