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Gell chimelism diagnostics in sheep based on blood gloups and Dl{A microsatellite markels

Sunrmaty

Cel| chimerism was diagnosed in sheep derived from twin and multiple pregnancies by means of immuno-
genetic and molecular methods. 294 sheep of the prolilic Olkuska, Romanov and White Alpine breeds (83 twin
pairs, three litters of triplets and quadruplets, and one litter of septuplets) were investigated. The determina-
tion of blood antigens performed in the present study helped to identify erythrocyte chimerism in eight pairs
of twins and three of the septuplets. These animals carried the same antigens and showed incomplete blood
celI reactions in some test sera. Molecular analvsis was applied to those sheep in which erythrocyte chimerism
was discovered. Genotypes of DNA microsatellite Ioci ETH225 and TGLA53 were determined. The analysis
also confirmed chimerisrn in these animals.
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W hodowli zwierząt coraz większego znaczenia
nabiera mozliwość identyfikacji osobników pochodzą-
cych z ciĘy b|iżniaczych lub mnogich oraz diagnozo-
wania u nich chimeryzmu komórkowego. Zjawisko
chimeryzmu charakteryzuje się występowaniem u da-
nego osobnika dwóch (lub kilku) linii komórkowych
o róznych założeniach genetycznych. Zjawisko to naj-
częściej powstaje w wyniku wspolnej cyrkulacji krwi
u płodoq których błony są połączone anastomozami
(p ołąc zenia tętntc zo - żyln e ) . P i erw s z e inform acj e do -
tyczące pojawienia się anastomoz pomiędzy różno-
płciowymi płodami bliżniaczymi u bydła pochodzą
z 1916 r. W późniejszym okresie chimeryzm komór-
koorry zdiagnozowano takźę u myszy, owiec, kóz oraz
świń i koni (4,5). Chimeryzmmożna stwierdzić me-
to dami immuno gen ety czny mi i cyto geneĘ cznymi (2,
3, 8), a ostatnio, dzięki ogromnemu postępowi gene-
tyki molekulamej, również na podstawie analizy mar-
kerów mikrosatelitarnych DNA (1, 5).

Celem badań było wykrycie chimeryzmu komór-
kowego u owiec pochodzących z ciĘy bliżniaczych
i mnogich przy zastosowaniu metod immunogen eĘcz-
nych i techniki molekularnej.

Mateilał imetody
Badaniami objęto ogółem 294 owce ras: plenna owca

olkuska, romanowska oraz biała alpejska, w tym 83 pary
stanowiły bliźnięta, po trzy mioty trojaczków i czworacz-
ków oraz jeden miot siedmioraczków.

Arrtygeny krwirrek czerwollyclr oznaczono za pomocą
l5 własnych standaryzowanych surowic testowych: Aa, Ab,
Bb, Bc, Bd, Be, Bf, Bg, Bi, Ca, Cb, Da, Ma, R, O oraz
eksperymentalnej surowicy testowej oznaczonej synbolem
PLB-17 wykrywającej anĘgen z układu grupowego kr-wi
B (6). Wszystkie surowice testowe poddawane były stan-
dary zaclt w testach porównawczych organizow any ch przez
Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt(rsAc).
Antygeny krwinkowe z układów grupowych krwi A, B, C,
D, M, R oznaczono testeln hemolitycznym, a antygen Da
z układu D testem aglutynacyjnym na mikropłytkach,

Do ustalenia genotypów w 2 mikrosatelitarnych loci
ETH225 i TGLA53 u badanych osobników zastosowano
zautomaty zowarrą technikę analizy rvielkości fragmentów
DNA (autolnated DNA sizing technology). Na bazie wy-
izolowanego genomowego DNA amplifi kację (powielenie)
sekwencji z 2 mikrosatelitarlych loci wykonano metodą
PCR. Do przeprowadzenia reakcji PCR uzlo 2 par sekwen-
cji starlerowych, jeden zkażdej pary starlerów znakowany
byłnakońcu 5' fluorescencyjnym barwnikiem NED i JOE:

ETH225 : Starler A (5' -3') GATCACCTTG CCACTA f T-
TCCT

Starter B (5'-3') NED-ACATGACAGCCAGCTGC-
TACT

TGLA5 3 : Starler A (5'-3') GCTTTCAGAAATAGTTTG-
CATTCA

Starler B (5,-3,) ;, ]l,-ATCTTCACATGATAITACAG-
CAGA

Mieszaninę reakcyjną poddano procesowi termicznemu:
l5 min. wstępnej denafuracji genomowego DNA w temp.
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95oC, następnie 31 cykli
obej muj ących denaturację
w temp. 94"C przez 45
sek., przyłączanie starte-
rów do matrycy w temp.
6loC w ciągu 45 sek., wy-
dłużanie stańerów w 72"C
przezl min. i końcowe wy-
dłuzanie stańerów w temp.
'72oCw czasie 60 min.

Produkty PCR wraz ze
standardem dfugości DNA

GeneScan 35O-ROX
poddawano rozdziałowi
elektroforety cznemu w 4oń
denaturującym żelu poli-
akryloamidowym w lase-
rowym sekwenatorze ABI
PRISM 377 produkcji fir-
my Applied Biosystems.
Wyniki rozdziŃu elektro-
for ety czne go analizowano
przy pomocy programu
komputerowego GeneScan
2.1., natomiast wielkości
zidentyfikowanych alleli
określono w programie
Genotyper 2.0.

Wyniki i omówienie
powstawanie anasto-

moz u owiec szacuje się
średnio na I0oń, nato-
miast u bydła az na oko-
ło 98%o ciąży bliźnia-
czych (3), biorąc jednak
pod uwagQ., żę ciąże
mnogie występują u by-
dła bar dzo rzadko, p oni-
żej żoń, a u owiec od
40oń nawet do I00%
(w zależności od rasy),
w konsekwencji częs-
tość chimeryzmu u tych
gatunków kształtuje się
na podobnym poziomie.

Chimeryzmkomórko-
wy w obrębie eryhocy-
tów mozna określić na
podstawie wyników se-
rologicznych, badając
grupykrwi. Każdezbliż-
niąt, u których wystąpił
chimeryzm erytrocytar-
ny, posiadakrwinki o ce-
chach antygenowych
warunkowanych gene-
Ęcznteprzezwłasny or-
ganinn orazkrwinki o ce-
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Ryc. 2. Genotypy siedmioraczków owczych w

Ryc. 1. Genotypy siedmioraczków owczych w locus TGLA53 w programie GenoĘper 2.0
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IocusETH225 w programie GenoĘper 2.0
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Tab. 1. Grupy krwi i /oci mikrosatelitarne na przykładzie siedmioraczków owczych, u których
3 osobniki (J2, J4 i J5) wykazują chimeryzm komórkowy

chach antygenowych w sp ołb liżniaka. W przyp adku,
kiedy dany antygen występuje tylko na jednym z dwu
typow erytrocytow, reakcje z korespondującymi re-
agentami te stowymi są ni ep ełne, Każdy z takich o s ob -
ni ko w b ędzie pr zekazyw ał p otom stwu wył ąc zn i e te c e -

chy antygenowe, które są u niego uwanrnkowane ge-
netycznie (8).

Wykonane w b adaniach włas nych oznaczenia sYJa-
du antygenowego krwi u owiec z ciĘy bliźniaczych
i mnogich pozwoliĘ \łykryć przypadkt chimeryzmu
erytrocytarnego u ośmiu par bliżniąt i trzech osobni-
kow pochodzącychz ciĘy mnogiej. W tab. 7, przed-
stawiono pr zykład chimeryzmu erytro cytarne go wy-
krytego utrzęch osobników z miofu siedmioraczkow
olkuskiej owcy plennej. Identyczne cechy antygeno-
we otazniepełne wyniki reakcji krwinek zniektorymi
surowicami testowymi wskazują że osobniki te po-
siadały dwie populacje erytrocytow rózniące się anĘ-
genami Bi, Cb, Ma, R.

Osobniki z miotu siedmioraczków, u których stwier-
dzono chimeryzm erytrocytarny poddano rownież ana-
lizie molekularnej. Analtza dwoch /oci mikrosatelitar-
nych potwi er dziła występowanie chimeryzmu komór-
kowego u tych osobników. W badanych loci zaobser-
wowano po trzy allele, o długościach: 1 3 8, 1 46 i I48 pz
w locus ETH225 otaz o długościach : I45 , I53 i 163 pz
w TGLA53, u osobnikow oznaczonych symbolamiJ2,
J4 i J5 (tab. 1). Podobnie jak w przypadku antygenów
erytrocytarnych, u osobnika z chtmeryzmem komór-
kowym występują dwa allele wynikające z założęń
genetycznych danego osobnika orazttzęci allel pocho-
dzący od wspołbliżniaka (ryc.l i 2).

Wykorzystanie w praktyce wynikow analtz immu-
nogenetyczny ch czy molekularnych pozwala uzyskać
bardziej efektywny postęp hodowlany. Stosowanie na
szeroką skalę inseminacji u bydła i rozwoju tej meto-
dy u owiec i kóz stwarza warutki do przekazyłvania
t rozprzestrzeniania wśrod pokoleń potomnych cech

często niepożąda-
nych z punktu wi-
dzęnia hodowli.
W związku z tym
istotne jest dalsze
prowadzenie badań
mających na celu
szybkąi precyzyjną
identyfikację chi-
meryzmukomórko-
wego, którego nosi-
cielstwo zwlązane
jest z niepłodnością
samic (frymańyny)
orazz mozliwością
obniżenia parame-
trów jakości nasie-
nia samców - re-
produktorów (7).
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CeJenr potił,ierdzenia hiporcz1, odrrośnie roJi glukozydórł, cyjanowych
r.r ystęprląc;lch ri koniczynie bialej (Trilóliunt rcpetl,s) rł, powstalliu gorączki
pastwiskowej u koni określono ogólny poziom związków cyjanowych oraz ich
głó* nl,ch nretabolitólr rr 1olr i i pJazrlie. SpośLód 43 zdroivycJr koni J 2 rvypasa-

no tra pastwiskach. na których wystąpiła gorączka pastrviskorł,a U koni zdro-
rrych ul,pasanych na pastrrisklt. na który,nl \\ystępo\\,ała u koni gorączka past-

r,viskowa, pozionl cyjanku u,e krrł,i, tiocyjanianu u,plazmic klrł,i i rv moczu był
u,yższy nlż u koni zdrowych z chorvLl alkicrzowego Chore konie nie kontakto-
rvały się l,tprzednio ze zrł iązkarni cyjanu Mogły one jcdrrak otrzynly\Ą ac po-
karlrr zawierający wyższe stężenie tl,ch zrviązkórł,, zanim rł,ystąpiła u niclr u[rattL
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