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Od lat 60. dziaŁa w Polsce system kontroli rodowo-
dów i idenĘfikacji bydła na podstawie grup kwi. Dane
rodowodowe bydła potwierdza się w oparciu o anty-
geny 12 układów grupowych, wykorzysfując ponad 80
surowic testowych. Prawdopodobieństwo wyklucze-
nia r o dzicięl stwa na p o dstawi e p o limorfi zmu antyge-
nów erytrocytamych wynosi 98% (.4). W stadach byd-
ła o podwyższonymwspółczynniku inbrędu dochodzi
do zwiększenia homozygotycznośc i t o graniczenia puli
genowej. W tej sytuacji ustalenie ojcostwa na podsta-
wie badania serologicznego jest często utrudnione lub
wręcz niemozliwe. W takich przypadkach do kontroli
pochodzenia mogą posłuzyć sekwencj e mikrosateli-
tame DNA, coraz częściej wykorzystywane w tyrn celu
obok grup krwi (3, 4, 8). Obecnie używany jest zestaw
1 1 wysoko polimorficznych markerów mikrosatelitar-
nych, na których podstawie oszacowane prawdopodo-
bieństwo wykluczenia niewłaściwie podanego rodzi-
ca osiąga wartość 99,9Yo (2,8).

Celem badań było porównanie przydatności badań
grup krwi i sekwencji mikrosatelitarnych DNA do
kontroli rodowodów w stadzie bydła hereford, hodo-
wane go w Zakładzie D o świ adc zalnym Instytutu Zo o -
techniki w Odrzechowej.

Mateilał imetody
Badania polimorfizmu antygenow erytrocytarnych

w I ż układach grup owych krwi or az analizęp o1 im orfi zmu

1l mikrosatelitarnych loci przeprowadzono w 56 próbkach
krwi bydła rasy hereford, pochodzących z hodowli w Za-
kładzję Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Odrze-
chowej,

Antygeny kr.winek czerwonych w układach: A, B, C, F,
J, L, M, H', Z, N', R' i T' identyfikowano zapomocą B0 re-
agentów testowych w teście hemolit;rcznym. Wszystkie
uzyte reagenty testowe, uzyskane w Zakładzie Immuno-
i Cytogenetyki Instytutu Zootechniki, poddawane byĘ mię-
dzynarodowej standaryzacji w testach porównawczych
organizowany ch przez Międzynarodowe Towarzystwo
Genetyki Zwierząt (ISAG - International Society for Ani-
mal Genetics).

Do analizy polimorfizmu DNA wybrano 11 mikrosateli-
tarnych loci za7ecanych przez ISAG do kontroli rodowo-
dów bydła: TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH]0,
SPS l 1 5, TGLA 1 26, T GL AI22, INRA23, ETH3, ETH225,
BM1824. Markery te wchodzaiych w skład zestawu ,,Stock
-Marks for Cattle II" przygotowanego przez ftrmęApplied
Biosystems.

Na bazie r,vyizolowanego genomowego DNA amplifi-
kację sekweńcji z wybranych loci wykonano metodą łań-
cuchowej reakcji polimerazowej (PCR) przy uzyciu flu-
orescencyjnie znakowanych starlerów. Markery amplifiko-
wano w jednej mieszaninie reakcyjnej typu 11-plex. Wa-
runki amplifikacji zastosowano zgodnie z protokołem ,,Pro-
tocol for Bovine II Version 2 (Mixed 11 Plex Kit)" firmy
Applied Biosystems"

Uzyskane produkty PCR poddawano rozdziałowi elek-
troforetycznemu w 40ń żelu poliakryloamidowym w lase-
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rowym sekwenatorze ABI PRISM 377 . Wynlki rozdziaŁu
elektroforety cznego analizowano przy pomocy programu
komputerow ego GeneSc an 2, I ., natomiast wi elkości zidęn-
tyfikowanych alleli określono stosując program Genoty-
per 2.0.

Na podstawie częstości występowania poszczególnych
alleli grup krwi i sekwencji mikrosatelitarnych wyliczono
stopień heterozygotyczności (H) oraz indeks stopnia poli-
morfizmu (PIC). W oparciu o poddane analizie mikrosate-
litarne loci przeprowadzono u badanego bydła ocenę stanu
równowagi genetycznej , zgodnąz założeniami prawa Har-
dy'ego-Weinberga. Określenie statystycznych istotności
rożnic przeprowadzono ptzy pomocy testu xr.

Prawdopodobieństwo wykluczenia ojcostwa (PE),
z uwzględnieniem mozliwości przebadania obydwu osob-
nikow rodzicielskich wyliczono dla kazdego locus oraz
osobno dla markerów klasy I i II.

Wyniki ionówienie
Wprowadzenie do kontroli pochodzenia technik

opartych na analizię DNA pozwoliło na opracowanie
s zybkich i pr ecy zy jnych metod i dentyfi kacj i zw ierząt
h o do wl any ch. Liczne b adan i a wykazaĘ dlżąpr zy dat -
ności sekwencji mikrosatelitarnych DNA do kontroli
ro dow o dów r óżny ch g atunków zw ier ząt ho dowl anych
koni, bydła i owiec (5, 8, 9, 11). W 1996 r. na Konfe-
rencji organizowanej przez Międzynarodowe Towa-
rzystwo Genetyki Zwterząt zalecono, by kontrola ro-
dowodów by dła, prowadzona na po dstawi e grup krwi,
zostałaposzerzona o markery DNA. W Zakładzie Im-
muno- i Cytogenetyki Instytuttl Zootęchniki w Bali-
cach analtzęw loci mikrosatelitów przeprowadza się
u buhajów przęznaczonych do rozrodu oraz,w razie
potrzeb, w sprawach spornego ojcostwa, gdy badanie
serologiczne j est niewy starczające.

W przeprowadzonych badaniach zidentyfikowano
35 alleli dla 9 markerów klasy I. W układach grupo-
wych J, M i T' nie zidentyfikowano żadnych antyge-
nów krwinkowych. Największą liczbę alleli ustalono
w układzie grupowym krwi B (13 alleli) orazukładzie
C (10 alleli), 4 allele w układze A,po 2 allele wykaza-
no w układach F i R', natomiast pozostaŁe loci grup
krwi byĘ monomorf,rczne. W obrębie markerów kla-
sy II otrzym ano .62 allele, ktore wykazywŃy dość rów-
nomleme rozmlęszczenie w poszczegolnych loci (od
5 do 7 alleli), wyjątek stanowił locusETH3, dla które-
go stwierdzono obecność 3 alleli (tab. l).

Na podstawie zidentyftkowanych alleli w badanym
m ate ri al e prz ep rowad zono analtzę p o l im o rfi zmu mar -
kerów genety cznych wykorzysĘwanych do kontroli
rodowodów bydła, poprzęz określenie indeksu stop-
nia polimorftzmu - PIC oraz stopniaheterozygoĘcz-
ności - H.

Znaczne zróżnlcowanie puli alleli w poszczegolnych
układach grupowych krwi wpłynęło umiarkowanie na
poziom polimorfizmu badanych loci antygenów ery-
trocytamych. Srednie wartości stopnia polimorfizmu
i hetero4lgotyczności dla markerów klasy I wyniosĘ
odpowiednio 0,300 i0,461. W 7 układach grupowych
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Tab. 1. Liczba zidentyfikowanych alleli (n), współczynnik
heterozygotyczności (H), indeks stopnia polimorfizmu (PIC)
i prawdopodobieństwo wykluczenia (PE) analizowanych
markerów u bydła rasy hereford

krwi: J, M, T', L,H', Z i N' nie zaobserwowano poli-
morfizmu, natomiast w układzie F, w którym jeden
z dwóch zidentyfikowanych alleli występowałze zdę-
cydowanie większą częstością odnotowano niewielki
polimorfizm (PIC : 0,036 i H: 0,037). Markery te
okazaĘ się mało przydatne do kontroli pochodzenia
w badanym stadzię bydła. Wyliczone parametry PIC
i H dla pozostaĘch 4 układów grupowych krwi wy-
niosĘ odpowiednio od 0,227 i 0,26I (dla układu R')
do 0,669 i 0,697 (dla układu C), co wskazuje namoż-
liwość wykorzystania ich do kontroli pochodzenia.

Liczne badania wykazują że markery mikro sateli-
tarne charakteryzują się wysokim poziomem polimor-
fizmu (PIC wynoszący ponad 0,5) i dużąheterozygo-
tycznością w granicach 30-80% (1, 10). Przeprowa-
dz one b adania równi ez wykazaĘ znac zny p olimorfi zm
analizowanych sekwencji DNA, co świadczy o ich
przydatności do kontroli rodowodów u bydła rasy he-
reford. Na podstawie wyliczonych paramętrów PIC
i H stwierdzono, że zalecanę ptzez ISAG do kontroli
rodowodów bydła markery mikrosatelitarne charakte-
ryzująsię wysokim polimorfizmem w badanym mate-
rialę. Z wyjątkiem locus ETH3, ktory odznacza się
najniższy m zr ożnicow ani em (PIC -- 0,41 5 i H : 0, 5 7 0),
obliczone wartości PIC osiągnęły warlość ponad 0,5,
natomiast wartości H mieściĘ sięw granicachod57%o



aż do 82%o. Naj wyższym po limorfi zmem odznacza się
locus BM2113, dla którego wartość PIC wyniosła
0,794 orazH - 0,818. Wysoki polimorfizm zaob-
serwowano również w loci: SPSl15 (PIC : 0,75I;
H : 0,782), ETH225 (PIC 0,713; !1 :0,753)
iTGLA221 (PIC:0,711; H 0,752). Srednie war-
to ś c i stopni a po limorfi zmu i heter ozy gotyczno ś c i dla
markerów mikrosatelitarnych wyniosĘ odpowiednio
0,646 i 0,692.

Przydatno ść polimorfi czny ch markerów genety cz-
nych do weryfikacji pochodzenia określono poprzez
oszacowanie prawdopodobieństwa wykluczenia nie-
właściwie ustalonego r odzica (PE). Prawdopodobień-
stwo wyklu czenlawyliczone osobno dlakażdego z ba-
danych loci, z uwzględnieniem mozliwości przeba-
dania obydwu osobników rodzicielskich, podano
w tab. 1. W oparciu o otrzymane wartości PE dla po-
szcze góInych markerów o s z ac o w ano łączne prawdo -
podobieństwo wykluczenia rodzicielstwa (PE.) dla po-
limorficznych markerów klasy I oraz 11 markerów
klasy IL Na podstawie PE. stwierdzono, że błędnie
zapi s ane go r o dzica mo żna wykluczyc z 8 4,5Yo praw-
dopodobieństwem wykorzystując układy grupowe
krwi, natomiast aż z 99,90ń prawdopodobieństwem
przeprowad zając analtzę DNA. Wysokie prawdopo-
dobieństwo wykluczenia oj costwa (PE. : 0,99 9), wy -
liczone na podstawie markerów mikrosatelitarnych
DNA zalecanych ptzez ISAG do kontroli pochodze-
ntawykazarlo równiez w przypadku innych ras bydła
(2, 5, 8). Inne badan ia wykazńy, że PE, wyliczone na
podstawie tylko 6 sekwencji mikrosatelitarnych
(CSM42, BM2113, ETH225, INRA23, BMl824
i ETH3) wynosi 0,99, natomiastzapomocąanaltzy II
systemow grupowych krwi - 0,98 (4).

W ażne j e st, by warto ść łączne go prawdop odobień-
stwa wykluczenia błędnie zapisanego rodzica była
wyliczona na podstawtę loci występujących w stanie
równ o wa gi genety cznej. P rz eprow adz o no analizę sta-
nu równowagi genetycznej markerów mikrosatelitar-
nych i wykazano brak zgodności między obserwowa-
ną a oczekiwaną liczebnością genotypów w 3 loci.
Wysoce istotne (p < 0,00l) odchylenie odzałożeńpra-
wa Hardy'ego-Weinberga, zaobserwowano w loci
SPS115, INRA23 i BMl824. Można przypuszczać,że
powodem takiej sytuacj i j es t mała liczebność badane-
go stada oraz ograniczona liczba rozpłodników. Po-
nteważmarkery te istotnie odbiegaĘ od stanu równo-
wagi genetycznej, wartość PE. oszacowano ponow-
nte,wyłączając te loci z obliczĆń. Wykonana analiza
wykazała obniżenie PE, z wartości 0,999 na 0,994.
Zaobserwowany stosunkowo niski spadek wartości
tego wskaźnika sugeruj e, że markery te mogą byó
wykorzysfiane do szacowania PE. Jednak, aby unik-
nąć pomyłki,niezaleca się wykluczenia ojcostwa wy-
łącznie na podstawie tych markerów, jak równiez na
podstawie innego pojedynczego markera, biorąc pod
uwagę mozliwo ść wystąpi eni a spontani c zny ch muta-
cji w danej sekwencji (6,7).

Ocena markerów genety czny chwykorzysĘwanych
do kontroli rodowodów bydła wykazaŁa, ze w popula-
cjach o małej liczebności i w związku ztym o zawę-
żonej zmienności geneĘcznej orazw przypadku wy-
sokiego spokrewnienia między rodzicami, co często
ma miejsce w stadach podlegających ostrej selekcji,
układy grupowe krwi mają ograniczoną zmienność
i nię zawsze wystarczą do wnioskowania o prawidło-
lvych lub błędnych zapisach w księgach hodowlanych.
W takich sytuacjach wzrastaznaczenie sekwencji mi-
krosatelitarnych, dla których w plzeprow adzonychba-
daniach wykazano wysoki polimorfrzm i illżąprzy-
datność do weryfikacji pochodzęnia.
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Odpowiedź ostrej t-azy jest t-nechanizmern obronnyrn, który pojawia się w na-
stępshvie uszkodzenja tkanek ]ub zakażenia i poJega na syntczie białek ostrcj
tazy. Monitoring tych białek. a tl psórv szczególnie białka C-reaktywnego (CRP)
daje wgląd w nasilenie odpowiedzi naturalnej organizmu. U psów pozioln CRP
wzrasta u,stlrowicy po 24-48 godz polrad lO0-kotnie po slymulacii Poziom
CRP oznaczono lnctodąELISA i immunochrotnatograficznie w surowicy 6 zdro-
wych psów (kontrola) oraz 32 psów chorych. Za wynik pozytyrr ny przyjęto stę-
żenic CRP ponad 5 mg/l, rvątplirł,y 3-5 mg/l, ujemny poniżej 5 mg/l Zestaw
itnmunochronratograficzny jest prostszy w użyciu od zestarvu ELISA, ale z trud-
nością pozwala na odróżnienic wyników ujcrnnych od wyników słabo-dodat-
nich. Jeżeli wyniki słabo-dodatnie przyjnlie się za ujemne, wtedy czułośó testu
wynosi 100%. a jego swoistośc 93,1%. W przeciwnym wypadku przy l00oń
czułości srvoistość wynosi tylko 6,25% G


