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Summary
The aim of this work was to verify the efficacy of 12 horse microsatellite markers (AIiT4, AIIT5, ASB2, HMS2, HMS3,

HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7, HTGl0 and VHL20) in parentage control of Silesian hor§es and Thoroughbreds.
The allele identification was performed using automated DNA sizing technology. The efJective nurnbe,r of alleles, poly-
morphism information content (PtC) and probability of exclusion (PE) were estimated; According to the calculated coef-
ficients, the most valuable markers for testing were ASB2 in the Silesian horses and Thoroughbreds and HMS2 in Silesian
horses. The probability of exclusion lvhen using only 6 polymorhpic loci in Silesian and Thoroughbred horses exceeded
0.99 and increased to 0;999 when all the loci tested were taken under consideration. The obtained lre§ult§ confirm the
efficacy of the investigated microsatel|ite panel for parentage testing among Silesian horses'and Thoroughbreds.
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Wi arygo dno ś ć ro dowo dów zw:sr ząt j e st e l ementar-
nym warunkiem skutecznejptacy hodowlanej. W ho-
dowli koni przyc zyną nręprawidłowości w zapisach
rodowodowych moze być między innymi używanie do
koj ar zei ni e zarej e strowanych o gi erów, a także sp oty-
kany proceder celowej podmiany źrebiąt. Metodąpo-
zw alaj ącąw wiary godny spo s ób zweryfi kowac p ocho -
dzęnie b adane go o s obnika j e st analiza markeró w gene -

Ęcznych, takich jak antygeny erytrocytarne, określane
mianem grup krwi oraz kilkanaście loci polimorficz-
nych białek i enzymów krwi. Od kilkunastu lat w we-
ryfikacji rodowodów u koni wykorzystuje się także
markery mikrosatelitarne DNA.

Sekwencje mikrosatelitarne DNA składająsię z jed-
nostek o długości I-,2-,3-,lub 4par zasad. powtórzo-
nych 1 0- 1 2 razy. MikrosateliĘ występuj ą głównie w nie-
kodujących regionach genomów ssaków, w przybliże-
niu co 10 tys. par zasad. Wykryr,vane w genomie konia
mikrosatelity stanowiąteoretycznie nieogranicz one źród-
ło markerów genetycz ny ch, z których wi e l e przej aw la
wysoki polimorfizm u różnych ras koni (3). Dotyczy
to również ras reprezentowanych przez liczebnie małe
populacje, w dużym stopniu zagrożone inbredem (1).

W loci sekwencji mikrosatelitarnych obserwuje się
średnio kilkanaście alleli, reprezentowany ch przez sto-
sunkowo krótkie sekwencje nukleo§dowe (od 70 do
300 par zasad), co ma ogromne znaczęnte diagnostycz-
ne w testachbazujących na częściowo zdegradowa-
nym DNA. Wraz z zastosowaniem multipleksowych
reakcji PCR oraz zautomatyzowanej techniki analizy
wielkości fragmentów DNA wzrosła efektywność tej
grupy markerów w ruĘnowej kontroli rodowodów koni.
Dlatego badania polimorfizmu mikrosatelitów są akfu-
alnie alternatywą dla testów wykorzystuj ących polimor-

fizm grup krwi i markerów biochemicznych (1, 3, 7).
W związku z zalecenięm wprowadzęnia wybranego
zestawu sekwencj i mikro satelitarnych do rutynowego
systemu weryf,rkacj i rodowodów przęz Międzynaro-
dowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG) poja-
wiła się konieczność oceny przydatności wybranych
mikrosatelitów w badaniach polskich populacji koni.

Celem badańbyła ocena przydatności dwunastu se-
kwencji mikrosatelitarnych (AHT4, AHT5, ASB2,
HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7,
HTG10 i VHL20) w testach weryfikacji pochodzenia
koni śląskich otaz koni pełnej krwi angielskiej z re-
gionu Dolnego Sląska. Wymienione sekwencje two-
rząpanel rekomendowanych przęz ISAG markerów
do badań polimorfizmu DNA u koni. Dziewięć z ntch
(AHT4, AHT5, ASB2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4,
HTG10 i VHL20) stanowi minimalny zestaw marke-
rów zalęcanych do weryfikacji rodowodów koni.

Mateliał i metody

Badania przeprowadzono na próbkach genomowego
DNA, wyizolowanego z krwi lub cebulek włosowych od
106 koni śląskich oraz od 111 koni pełnej krwi z rejonu
Dolnego Sląska. Konie śląskie reprezentowały zarowno
osobniki bez dolewu krwi pełnej angielskiej (43 konie) oraz
konie, które w rodowodach posiadają dolew od kilku do
ponad 60 procent pełnej krwi angielskiej (63 konie). Są to
osobniki pochodzące w pierwszej linii po 22 ogierach s7ą-
skich, 4 ogierach oldenburskich i po 6 ogierach pełnej klwi,
w liczbie od l do 10 potomków po każdym znich.

Genomowe DNA poddano amplifikacji metodą polime-
razowej reakcji łańcuchowej, z zastosowaniem fluorescen-
cyjnie znakowanych sekwencji starterowych, specyfi cmych
dla loci 12 markerów mikrosatelitarnych. W celu określenia
wielkości zamplifikowanych wariantów sekwencji mikro-
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satelitarnych, produkty reakcji PCR poddano elektroforezie
w 40ń żęIupoliakrylamidowym, na automatycznym sekwe-
natorze DNA ABl Prism 377. Analizę wielkości rozdzię-
lonych fragmentów DNA przeprowadzono w programie
GeneScan, natomiast geno§py badanych koni określono przy
zastosowaniu programu Geno§per. W celu oceny przydat-
ności poszczególnych sekwencji mikrosatelitamych w testach
kontroli pochodzenia określono, czy badane populacje koni
znajdują się w stanie równowagi genetycznej (test12), a na-
stępnie obliczono: efektywną liczbę alleli w locus (n") (6),

współczynnik polimorfizmu (PlC) (2), wspołczynnik praw-
dopodobieństwa wykluczenia błędnie określonego ojcostwa
(PE - probability of exclusion) w przypadku gdy znany
jest genotyp obojga rodziców dla jednego locus markero-
wego oraz łącznle dla kilku loci (5). Podstawąobliczeń wy-
mienionych współczynników były frekwencje alleli w loci
markerowych, które zidentyfikowano w badanych grupach
koni. War1o ś ci szac ow anych w spółc zyńników zapr ezento -
wano w tabelach 1 ,2 13 w porządku malejącym.

Wyniki iomówienie
W wyniku p rzept ow adzonych analiz zidenĘfi kowa-

no łącznie 94 allele w loci 12 sekwencji mikrosateli-
tarnych w badanej grupie koni śląskich oraz 73 allele
w grupie koni pełnej krwi (tab, 1 i2).

Warunkiem przydatności markera genetycznego
w testach weryfikacji pochodzenia jest zachowanie sta-
nu równowagi genetycznejw populacji zwierząt obję-
tych kontrolą rodowodów. Odchylenia od tego stanu
w postaci zmianwe frekwencji genow w locus określo-
nego markera w stosunku do wartości oczekiwanych,
mogąbyć obserwowane w rasach, w których zewzglę-
du na maŁąIiczebność bądz chów wsobny. występuje
tendencja do kojarzeń w pokrewieństwie i w konse-
kwencji wzrost stopnia homozygotyczności (9). Z dru-
giej strony ptzyczynąbraku równowagi genetycznej
w populacj i możę być również nadmierny wzrost
udziału genotypów heterozygo ty czny ch, j ako efekt
wprowadzenia większej stawki rozpłodników do roz-
rodu, w stosunku do określonej w założeniach selek-
cyjnych. Powyższe odchylenia, wyrazone istotnymi
ró żnicami p omiędzy ob serwowaną a oczekiw anąItcz-
bągenotypów, zaobserwowano w locus VHL20 i AHT5
(p < 0,01) u koni śląskich otaz w locus HMS6 (p <
0,05) u koni pełnej krwi angielskiej. Wymienione mar-
kery wykluczono z da\szych analiz.

EfekĘwno śó zasto s owania markerów genetyc zny ch
w weryfikacji pochodzeniaza|eży od liczby identyfiko-
wanych alleli w locus, ich frekwencji w badanej popu-
Iacjt oraz stopnia ich polimorficzności. Zal<łada się, ze
dla sekwencji mikrosatelitamych, wykorzysfianych w
testach weryfikacji pochodzenia, w badanej populacji
powinno występowaó minimum 5 alleli, których fre-
kwencja powinna być jak najbardziej wyrównana (4).

Różnice między obserwowaną (n) a efektyłvną (n")

ltczbą alleli w danym locus rzutująna przydatność
określonego markera do testów genetycznych im
większe, tym mniejszaprzydatność markera do testów
(tab. 1 i 2). Porównanie obserwowanej i efektyłvnej

Itczby alleli pozwala jednocześnie określić liczbę a1-

leli, mających największy udział w puli genowej ba-
danych populacji, Większa liczba takich alleli wpĘ-
wa dodatnio na wartości PIC i PE.

War1o ść współczynnika polimorfi zmu PIC dl a mar-
kerów mikrosatelitarnych stosowanych w testach po-
winna być większa od 0,5 (4). Współczynnik polimor-
ftzml wyższy od ustalonej wartości charakteryzuje
wszystkie badane sekwencje mikrosatelitarne u obu
ras koni, zawyjątkiem locus HTG4 u koni pełnej krwi.

Bezpośrednią miarą efektywności markerów w te-
stach weryfikacji pochodzenia jest współczynnik praw-
dopodobieństwa wykluczęnia (PE), który określa praw-
dopodobieństwo wykrycia błędu w zapisie rodowodu.
Efektywność określonej sekwencj i mikrosatelitarnej
w weryfikacji pochodzeniajest różna,w zależności od

Tab. l. Zakresy wietkości (pary zasad) i liczba obserwowa-
nych alleli (n) oraz wartości szacowanych współczynników
(n", PIC i PE) u koni śląskich

Tab. 2. Zakresy wielkości (pary zasad) i liczba obserwowa-
nych alleli (n) oraz wartości szacorvanych współczynników
(n", PlC i PE) u koni pełnej krwi angielskiej
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Tab. 3. Wartości współczynnika CPE w zależności od liczby
analizowanych markerów mikrosatelitarnych u koni śląskich
i pełnej krwi angielskiej

zr óżnicow ania genetycznego określonych populacj i
koni (3, 7, 8), co potwierdzaj ątakże plezentowane ba-
dania. Najwyższą wartość PE w sytuacji, gdy znany
jest genotyp obojga rodziców uzyskano przy zastoso-
waniu najbardziej polimorficznych markerow, to jest
locus ASB2 u koni śląskich i pełnej krwi oraz HMS2
w populacji koni śląskich (tab. 1 i 2).

Określając przydatność grupy markerów w kontroli
pochodzenia, odpowiednia wiarygodność testu zosta-
j e o si ągnię ta, j eżeli prawdopodobieństwo wyklucze-
nia (CPE) wynosi lub przekracza wartość 0,99 (10).
W przypadku kontroli pochodzenia koni takąwartość
CPE uzyskuje się testując od 5 do 10 sekwencji mi-
krosatelitarnych w zależnoścl od rasy (7, 8). Podobną
efektywność w weryfikacji rodowodów koni zapew-
nia badanie około 15 loci, obejmujących układy gru-
powe krwi i polimorficzne białka (9). Użycie jedynie
6 najb ar dziej p o limorfi czny ch s ekwencj i mikro s ateli -
tarnychukoni śląskich (ASB2, HMS2, HMS3, HMS7,
HTG10 i HTG6) i koni pełnej krwi (ASB2, HTG10,
HMS7, HMS3, VHL20 i AHT4), pozwalawykluczyć
błędnie ustalone ojcostwo z prawdopodobieństwem
większym od 0,99 (tab. 3). Zastosowanie wszystkich
anallzowanych markerów u obu ras koni wyklucza
błędy w rodowodach z prawdopodobieństwem prze-
kracząącym 0,999.

Obliczone wartości prawdopodobieństwa wyklu-
częń wskazują na dużąprzydatność zestawu wybra-
nych sekwencji mikrosatelitarnych w rutynowej kon-
troli rodowodów koni śląskich i koni pełnej klwi an-
gielskiej. Podane wartości współczynnika PE obliczo-
no przy założenil, że osobniki podlegające badaniu
pochodzą z populacji, w której kojarzenia odbywają
się w sposób losowy. W niektórychprzypadkach war-
tość tego współczynnika może być trudna do ustale-
nia, gdyż zmięnia sięw zależności od systemu koja-

rzeń,w których mogąbrać udział konie o rożnym stop-
niu spokrewnienia. Uwzględni aj ąc fakt, że przy datnośc
określonych markerów będzie się zmieniac w zalęż-
ności od stopnia inbredu ras koni objętych kontrolą
pochodzenta, należy w miarę potrzeb modyfikować
aktualny ze staw sekwencj i mikrosatelitarnych, wpro-
wadzĄąc do testów kolejne, bardziej przydatne mar-
kery, co ma szczególnę znaczęnie w badaniu popula-
cji wysoce zinbredowanych. Pomocne w tym kierun-
ku jest ciągłe monitorowanie zmian zachodzącychw
strukturze genetycznej badanychpopulacji koni w loci
wybranych sekwencji mikrosatelitarnych oraz testo-
wanie szerokiego spektrum ras w celu utworzenia drze-
wa allelicznego dla analizowanych sekwencji.

W związku ze wzrastającąltczbąnowo wykrywa-
nych loci mikrosatelitów w genomie konia i postępem
prac nad standaryzaclątestu DNA, zastąpienie marke-
rów klasyc zny ch s ekwencj ami mikro satelitarnymi
DNA w testach weryfikujących pochodzenie jest tyl-
ko kwestią czasu, który musi upłynąć, zanlm określi
się zasady systemu rutynowej kontroli rodowodów
z wykor zy stani em p o li m orfizmu tych markerów. Ak-
tualnie w przypadku ras, u których weryfikacja rodo-
wodów nie była prowadzona w szerokim zakresie, tak
jak w rasie koni Quarter hodowanych w USA, związ-
ki hodowców decydują się na prowadzęntę testów wy-
łącznie z zastosowaniem polimorfizmu DNA. W ten
sposób rodowody koni około 20 ras hodowanych w
Stanach Zjednoczonych, Australii, Holandii, Niem-
czech i Kanadzię są prawie wyłącznte potwierdzane
badaniami polimorfizmu DNA. W przypadku ras koni,
u ktorych od szeregu lat kontrolę rodowodów prowa-
dzono z wykorzystaniem grup krwi, polimorficznych
białek i enzymów erytrocytarnych, markery mikrosa-
telitarne stanowią na razię uzupełnienie w rutynowo
prowadzonych testach.
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