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Sumgrąry
Polymorphism of the BoLA-DRB3 gene was identified in blood samples collected from 130 cows. The

somatic cel| count in the miik was ascertained monthly during one test day, and indicated any inflammations
of the udder. The purpose of the study was to investigate tńe relation of the BoLA - Onrir locus with an
elevated somątic cell countin cow mitk. Allete BoLADRB3.2*16 was significantly (p<0.01) associated rrith
a decrease in the somatic cetl count in corv milk, lthereas the presence"of the rioił DRb3.2*23 allele in
homozygous and heterozygous cows was associated with a significant (p<0,01) increase in somatic cell count.
The latter group of cows had the highest somatic cell count in their milk. BoLA DRB3 alleles are considerablr
promising as potential markers for mastitis resistance or susceptibi-lity but more studies in this area ar€
necessary, including bacteriological examinations of the udder.
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Wieloletnia selekcja bydła mlecznego w kierunku
wysokiej wydajności mleka doprowadziła do wzrostu
c z ęs to ś c i zachor ow ani a krów na z ap alenie wymi eni a.
Konsekwencją występowania chorób wymienia są
między innymi, wysokie koszty Ieczęnta krow (4).
Względy ekonomiczne doprowadzlĘ do zmiany kty-
teriów selekcji bydła mlecznego. W ostatnich latach
zaczęto wybierać do rozrodu zwierzętanie tylko wy-
soko wydajne, ale również mniej podatne na choroby,
szczególnie choroby wymienia. Jednak zdrowie zwie-
rząt należy do cech niskoodzie dziczalnych. Dodatko-
wo niektóre z chorób, jak na przykŁad zapalenie wy-
mienia, ujawniają się tylko u jednej płci. Wszystko to
powoduje, że tradycyjne metody selekcji są w przy-
padku podatności na choroby mało efektywne. Wyda-
j e s ię, że wy ższą efektywno ś ć s elekcj i by dła mle czne -
go w kierunku poprawy zdrowia wymienia można
b ędzie uzy skac, pr ow adząc s e lekcj ę wsp omaganą
markerami genetycznymi. Poszukiwanie markerów
geneĘ cznych obej muj e, między innymi, poszukiwa-
nie genów, ktorych produkty wpĘrvają bezpośrednio
na poziom badanej cechy (12).

Główny kompleks zgodności tkankowej u ssakórv
odgrywa waznąrolę w regulacji odpowiedzi immuno-
logicznej. U bydła geny głównego kompleksu zgod-
ności tkankowej zwanego BoLA (bovine lymphocyte

*] Badania finansowana z grar-rtu KBN 2PO6D03026 ofaz tematu statutowe
goIGHZPAN,SI- 1.7.

antigen) znaj&Ąąsię na 23 chromosomie. Wyodręb-
niono geny BoLA klasy I oruzll. ProdukĘ Ęch ge-
nów występująna limfocytach T (BoLA klasy I) oraz
limfo cytach B, l makrofagach płucnych, mono cytach.
komórkach gru,czołl mlekowego i nabłonkowych
w oskrzelach (BoLA klasy II) (2). Regulują one im-
munolo gic zne I ozp oznanie antygenów. Pro dukt1
genów BoLA klasy II odgrywają ważnąrolę podczas
pr ezentacji antygenu limfo cytom T ot az wpływaj ą na
Iiczbęirodzaj komórek T (1).

W obrębie genów BoLA klasy II zidenĘfikowano
za pomocą analizy molekulamej (metodą RFLP) 12
lociw Ęm4lociklasyllatakie jak: DQA, DQB, DRA,
DRB. W regionie tym obserwowany jest duży poli-
morfizm. W locus BoLA-DRB3 w eksonie 2 zidenĘ-
fikowano 90 alleli (11). W genie tym ekson 2 jestważ-
ny funkcjonalnie, ponieważ koduje miejsce wlązanla
peptydów i w związku z tym wpływa na mozliwość
immunolo giczne go r o zp oznawania obcych b iałek.
Z p ow odu tak istotnej fu nkcj i w układzie odpomo ś cio-
wym zaintele sowano s i ę B oLA-DRB 3 j ako potencj al -
nym genem kandydującym podatności na choroby
(7 -9) . S zcze gólnie zaintere s owano się zależno ściąp o -
mtędzy genęm BoLA-DRB3 a występowaniem ma-
stitis u krów (5, 9, 10, 13). Dotychczasowe badania
wskazują na powiązanie dwóch alleli BoLA-
-DRB3.2*16 i BoLA-DRB3.2*23 z występowaniem
stanuzapalnego wymienia u krów.



Celem badań było określenie wpĘwu polimorfizmu
genu BoLA-DRB3 na Itczbękomórek somatycznych
w mleku krów.

Matetiał imetody
Badaniami objęto l30 krów utrzymywanych w oborze

należącej do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
w Jastrzębcu. Zwierzętawłączone do badań utrzym}.wano
w dobrych warunkach środowiskowych, zyłviono w spo-
sób pozwalaj ący naosiąganie wysokiej wydajności mlecz-
nej. Do określania stanu zdrowia wymienia posłuzyły wy-
niki comiesięcznych badań liczby komórek somatycznych
(wskaźnik zapalenia wymienia) oznaczone w próbkach
mleka pobieranych w czasie kontroli uzytkowości mlecz-
nej badanych mvierząt, Ocenę stanu zdrowia wymieniaprze-
prowadzono na podstawie nie mniej niż pięciu oznaczeń
liczby komórek somatycznych w próbkach mleka w czasie
co najmniej jednej laktacji.

Próbki krwi pobrane od krów posłuzyły do określenia
polimorfizmu genów BoLA DRB3. DNA izolowano zleu-
kocytów krwi wykorzystując gotowy zestaw do izolacji
DNA firmy Promega (Wizard Genomic DNA Purification
Kit). Genotypowanie BoLA DRB3 przeprowadzono za
pomocąmetody MPT-PCR (multi-primer target PCR) wy-
korzysfującej cztery startery. Reakcje MPT PCR przepro-
wadzano w termocyklerze,,Engine MJ Research". Ustalo-
no następujący program amplifikacji DNA: cykl wstępny
trwający 1 5 minut przy temperatur ze 9 5" C, cykl właściwy
składający się z 30 powtórzeń temperatur: 95"C ptzez 30
sekund, 56"Cprzez 90 sekund, 72"Cprzez 90 sekund oraz
cykl końcowy tr-wający l0 minut przy temperaturze'72"C.
Metoda ta pozwoliła zidentyfikowac na podstawie jednej
reakcji PCR i elektroforezy w 2,5%o żehl agarozowym rów-
nocześnie obecność alleli BoLA DRB3.2*16 i BoLA
DRB3.2x23 w całej populacji badanyclr zwierzal bez sto-
sowania enzymów restrykcyjnych (6). W metodzie tej za-
stosowano dwa startery zewnęttzne pozwalajape na ampli-
fikację eksonu 2 o długości 395 par zasad (pz) oraz dwa
wewnętrzne do jednoczesnej amplifikacji wymienionych
powyzej alleli. Startery dobrano na podstawie publikacji
(6). Zastosowanie metody MPT-PCR z cztetęma startera-
mi pozwoliło na zidentyfikowanie w zelu agarozowym
trzech możliwych fragmentów: eksonu o długości 395 pz
u wszystkich zwierzaJ, fl,agmentu o długości 196 pz (wy-
stępuje allel BoLA DRB3.2*23) i fragmentu o długości
I51pz (występuje allel BoLA DRB3.2*16). Fragment
o długości 395 pz jest dodatkowo wewnętrznąkontroląre-
akcji PCR.

Opracowanie statystyczne materiału miało na celu wy-
kazanię zależności pomiędzy genotypem badanego genu
a liczbąkomórek somatycznych. Do obliczeń wykorzysta-
no procedurę GLM pakietu SAS. W modelu statystycznym
analizuj apym logarytm liczby komórek somatycznych
w mleku badanych krów uwzględniono: genotyp badanych
zw ietza!, powtarzalność wyników dotyczących zwierzęcta
zagnieżdżonego w genotypie, numeT laktacji, rok i sezon
badania oraz regresje na dni laktacji i na wydajność mleka.
Istotność różnic pomiędzy poziomem Liczby komórek so-
matycznych w grupach krów reprezentujących różne ge-
notypy DRB3 wykonano za pomocątestu Duncana.

Wyniki i omówienie

W populacji badanych krów stwierdzono frekwen-
cje alleli BoLA DRB3.2x16 i BoLA DRB3.2*23
(ab. 1) zbliżone do podawanych w piśmiennictwie
w odniesieniu do populacji krów rasy holsztyńskiej (3,
5, 13,14). W populacji 1100 krów w Stanach Zjed-

Tab. 1. Frekwencja alleliBoLA
DRB3.2

23

,l6

pozostałe

10,0

14,2

75,8

cu.§ BoLA DRB3.2 w dwóch liniach 186 krów holsz-
tyńskich, kontrolnej i selekcjonowanej w kierunku
wysokiej wydajności mleka stwierdzono, frekwencję
allelu BoLA DRB3.2*16 wynoszącą Ioń i 6%o oraz
frekwencję allelu BoLA DRB3.2*23 napoziomię 6Yo
i8%o:w zalężności od linii. Frekwencja tych alleli była
wyższa w linii selekcjonowanej w kierunku wysokiej
wydajności mleka (14). W podobnych badaniach
w grupie 835 krów wKanadzie stwierdzono częstośó
występowania alleli BoLA DRB3.2*16 i BoLA
DRB 3, 2 x 2 3 w)moszącą odpowiedn io 9,2%o i 6,4% (I3).
W innych badaniach w grupie 137 krów rasy holsz-
tynskiej w Stanach Zjednoczonych frekwencja allelu
BoLA DRB3.2*16 wyniosła 6,560ń, natomiast BoLA
DRB3.2*23 - 8,6IYo (5). Frekwencje przedstawione
w tabeli I zostaĘ określone w populacji mniejszej niz
wyniki uzyskane przęz innych autorów (3, 13). Popu-
lacja polskich krów rasy holsztyńskiej była podobnej
wielkości jakwbadaniach Starkenburg i wsp. (I4) oraz
Kelm i wsp. (5).

W tab. 2przedstawiono kształtowanie się liczby ko-
mórek somatycznychw zalężności od geno§puw lo-
cus BoLA DRB3.2. Najnizszą liczbękomórek soma-
tycznych stwierdzono w grupie krow będących nosi-
cielami allelu BoLA DRB3,2* 16. Grupa taróżniła się

1 6in

23ln

,|6l23

n/n

31

20

6

73

5,59a t 0,45

6,37b t 0,51

6,41b t 0,48

5,72a t 0,36

cych się wy-
stąpieniem
allelu BoLA
DRB3.2*23
oraz krów
heterozygo-
tycznych pod

noczonych stwierdzono
frekwencję allelu BoLA
DRB3.2*16 wynoszącą
I0,0Ioń i allelu BoLA
DRB3.2*23 napoziomie
9,1%(3).Równieżw Sta-
nach Zjednoczonych
w badaniach częstość
występ owan ia aIIęIi w l o -

l , | ,- | -,,- --]-- | względem
Objaśnienie: a, b - średnie oznaazoleróżny- *yńlónio_
mi literami róznią się istotnie przy p < 0,01 nych alleli.
W grupie krów będących nosicielami allelu BoLA
DRB3 .2 *23 orazheterozygot DRB3 .2 x 

1 6iDRB 3 .2*23
stwierdzon o najvryższą liczbę komórek somaty czny ch,



istotnie v,ryższą(p < 0,01) niz w grupie krów charak-
teryzlĄących się występowaniem pozostałych alleli
BoLA DRB3.2 (tab.2).

W badaniach genów de
zap alenie gruc z o łu ml eko
nie allelu BoLA DRB3.2
dowlanąliczbykomórek somaĘcznych (p < 0,05) (5).

Stwierdzono również wzrost częstości klinicznej po-
stacimastitl^s u osobników z allelem BoLA DRB3.2*8.
Natomiast odwrotną zalezność zanotowano u osobni-
ków z allelem BoLA DRB3.2* 1 1 i BoLA DRB3.2*23.

kanadyjskich wykazano wpływ allelu BoLA
DRB3.2* 16 na obniżenie liczby komórek somaĘcz-
nych w mleku krów rasy holsztyńsklej. Znaleztono
również istotną zalężnośc pomiędzy allelem

autorzy (14). Stwierdzili oni również istotny spadek
liczby komórek soma§cznych w grupie krów będą-

ności od tego, czy stanzapalny wymienia jest wywo-
łany na przyl<Ład gronkowcem złocistym czy też pa-
cioikowĆem bęzmlęczności, Konie czne są więc dal-

wymienia.
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W rozpoznaniu gruźlicy bydła jest stosowany test in yih,o polegający na po-

miarze poziomu INF-7 po 24 godz po stymulacji hodowli pełnej krwi bydła

ptzy ttżycitt tuberkuliny PPD. Celem badań było określenie wpływu fuberkuli-

nov,rego testu skómego oraz przechowywania próbki krwi przez dobę na wyniki

tęstLl in yitro u 10 cieląt w wieku 6 miesięcy rasy fryzyjsko-holsztyńskiej, zaka-

żonych doświadczalnie Mycobacterium boyis Sześó cieląt zakażono dawką

4x ] 0j, cztery dawką2x 10a terenowego izolafu,Ą4 bour (VlA-Weybridge), Test

tuberkulinizacji z tuberku]ina PPD bydlęca lub ptasią wykonano po 15 tyg, po

zakażeniu,a test INF-y z kr-wiąpobranąprzed tuberkulinizacją i po 3 oraz l 0 tyg,

po fuberkulinizacji. Próbki krwi badano w teście in vitro po 8 godz, po ich po-

Lruniu o.u, po 20-24 godz. po przechowy,waniu w około 20"C, U wszystkich

zakażonych cieląt fubetkulinizacja wypadła dodatnio. Badanie sekcyjne wyko-

nane po 24 tyg. po zakażenltt wykazało obecnośc zmian gruźliczych pfucach

i węzłach chłonnych gómych dróg oddechowych Porównanie wyników testu

INF-7 wykonanego przed i po tuberkulinizacji wykazało obniżenie nasilenia

tesfu przeprowadzonego po tuberkulinizacji 
G.


