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In this article a new diagnostic PCR-RFLP test for t
niĘ is described. The main advantage of this test,
detection of this mutation, is the presence of an inter
The results obtained here show that this diagnostic p
Ępes without the need for re-testing in almost 100Yo

Presently the test is being applied in selection pro
łpplication can also be recommended for general vete
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Recesywna mutacja D128G w genie CD18 jest jedną
z najistotniejszych gospodarczo aber. acji genomu bydła
domowego. Jej genetyczne i patofiĄologiczne podsta-
wy omówiono w szeregu publikacj a ch (4,1) , W normal-
nym genie CD18 (oznaczanym jako allel TL) kodują-
cym mniejszą podjednostkę cząsteczek adhezyjnych
zwanych P, integrynami, występuje punktowe podsta-
wienie A--G. Zmutowany gen CD18 oznaczanyjest jako
allel BL. Mutacja D128G powoduje wadliwą budowę
integrynB, co zablrza współdziałanie komórek w obrę-
b i e układulmmuno l o gi czne go . Zablokow ana j e s t tni gra -

cja leukocytów obojętnochłonnych do miejsc wnikania
patogenów co wyłącza te komórki z procesów zwa7cza-
nia infekcj i. O sobniki homozygoty czne BL lBL wykazu-
jąszczególnąpredylekcję do chorób. Stan ten określany
jest mianem syndromu BLAD (bovine leukocyte adhe-
sion def,rciency - wrodzony niedobór leukocytarnych
cząste czek adhezy jny ch). Rej e strow ane symptomy kl i-
niczne są niepatognomoniczne (1,, ż,5), stąd syndromu
BLAD nie można rozpoznac konwencjonalnymi meto-
dami diagnostyki weterynaryjnej. Allel BL rozpowszech-
niany jest poprzez nosicieli, tzn. przez osobniki o geno-
typie TL/BL . Dla zachowania wysokiej produkcji mle-
ka, a jednocześnie zapobieżenia stratom w produkcji wy-
nikającym z ujawniania się genotypuBL/BL, kluczowym
problemem jest uniemożliwienie kojarzeh między nosi-
cielami. Jedynym narzędziemumożliwiaj ącym osiągnię-
cie tego celu jest molekularna diagnostyka mutacji i
wprowadzenie informacji o obecności allelu BL do pro-
gramu kojarzei. Mechaniczne eliminowanie allelu BL z
puli genowej jest niewskazane ponieważ jego obecność
w genomie krów mlecznych wpływa korzystnie na wy-
dajność mleka oraz wydajność białka w mleku (8).

Do weryfikowania obecności mutacji BL w genomie
polskiego materiału hodowlanego stosowano początko-
wo test molekularny PCR-MLP (7), który jest polską
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adaptacj ąprocedury diagnosĘcznej zastosowanej w USA
w I99ż r. (11). Jednocześnie poszukuje się uproszczo-
nych, skute czniej szy ch pro c edur umożliwi aj ących pro -

wadzenie testowań w warunkach terenowych oraz mini-
malizuj ących koszty masowych analtz.

Celem badań było przedstawienie nowego testu mo-
lekularnego PCR-RFLŁ omówienie jego skuteczności
w wykrywaniu alleli w locus CD18 u bydła orazwyka-
zanie celowości szerokiego zastosowania zarówno w
hodowli jak i w praktyce weterynaryjnej.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na genomowym DNA uzyska-

nym z komóręk krwi obwodowej 183 krów. Były to półsio-
stry rasy holsztyńsko fryzyj skiej pochodzące po j ednym oj cu,
stanowiące własność OHZ Osowa Sień (woj. leszczyńskie).
Genotyp w locus CD 18 u krów zweryfikowano wcześniej przy
zastosowaniu własnego tęstu PCR-RFLP (7) oraz tęchniki au-
tomatycznego sekwencjonowania DNA (3), 97 zwl,erzątmia-
ło genotyp normalrry (TLITL), natomiast 86 sztuk było nosi-
cielami mutacji D128G (genotyp TLIBL). Genomowy DNA
tych osobników testowano jako anonimowe próbki w nowym
teście PCR-RFLP.

Ekstrakcja DNA, proporcje komponentów mieszaniny re-
akcyjnej PCR oraz metodyka analizy restrykcyjnej RFLP były
identyczne z opisanymi już procedurami własnymi (7). Mate-
riałem referencyjnym do analiz był genomowy DNA uzyska-
ny od niemieckich nosicieli mutacji BL oraz próbki od osob-
ników z syndromem BLAD, Materiał ten pochodził z Wy-
ższej Szkoły Weterynaryjnej w Hannowerze.

Do PCR zastosowano startery Ivan l (sensowy) j lvan 2
(antysensowy) opisane przezTammen i wsp. (12), natomiast
wszystkie inne elementy procedury PCR-RFLP były identycz,
ne z metodykami własnymi (7). Do amplifikacji wykorzysty-
wano termocykler GeneAmp PCR System 9600 (Perkin-El-
mer), stosując następujący program termiczny: 94'C - 5 min.

- jeden raz; 94"C - 30 sek., 56'C - 60 sek., ]2"C - 30 sek.



przęz l0 cykli; 90'C - 30 sek., 56'C
60 sek., ]2'C - 30 sek. przez 25 cykl|'
'72'C - 5 min. jeden raz.

Wyniki iomówienie
Podstawienia A-G w kodonie nr

128 genu CDl8 powoduje zanik miej-
sca restrykcyjnego dla endonukleazy
TaqL Sekwencja TC I GA obecna w
allelu TL (rozpoznawana przez ten
enzym), ulega zmianie na TCGG nie-
rozpozlawanej ptzez ęnzym. Obec-
ność lub brak wspomnianego miejsca
restrykcyjnego weryfikuje się podda-
jąc produkt PCR działaniu endonukle-
azy Taq|. Jest to istota genotypowania
przy zastosowaniu znanych testów
PCR-RFLP (6,9-I1). W testach tych,
indykatorem obecności allelu BL w
genomie j est zaw sze fragment restryk-
cyjny identyczny w swej wielkości z
wielkością produktu PCR.

Na ryc. 1 przedstawiono schemat
wykrywania mutacji D128G, a na ryc.
2 zamieszczono typowe rezl|taĘ ge-
notypowania według nowej procedu-
ry. Jej istotą jest wprowadzenie w ob-
rębie amplifikowanej sekwencji nowe-
go miejsca resĘkcyjnego dla endonu-
kleazy TaqI powstającego w produk-
cie PCR na skutek celowego niespa-
rowania jednej zasady w sekwencji
startera antysensowego. W konse-
kwencji, produkt PCR powstający w
wyniku amplifikacji DNA każdego
osobnika jest, niezależnie od genoty-
pu, wrazliwy na działanie endonukle-
azy TaqI. Po analizie RFLŁ w każdej
próbce ujawnia się zatem fragment o
wielkości l7 pz. Jest on z reg;Jy bar-
dzo słabo widoczny, jednak nie ma to
dla genoĘpowania żadnego znaczenia.
Istotny jest fakt, ze odcinanie w każ-
dej próbce fragmentu o 77 pz powo-
duje, ze przy prawidłowym przebiegu

Genolyp
BL/IL *

5,-cA TGGA cc..,nc rceł ro-g,
3,-GT AGcT GG...TG AGcT Ac-s,

s,-cA TCGG cc..,Ac TCGA TG-3,
3,-GT AGcc GG...TG AGcT Ac-s,

Trawienie produktu PcR
TL/rL BL/TL BL/BL PcR

Genolyp
BL/BL *

5,-cA TcGG cc,..łc|rcen-'re -g,

3,-GT AGcc GG...TG AGcT Ac-s,

5,-cA TcGG cc...Ac TCGA TG-3,
3,-GT AGcc GG...TG AGcT Ac-s,

Amp ifikacja

lzolacia DNA

PcB

Ryc. 1. Schemat wykrywania mutacji punktowej D128G (BLAD) z zastosowa-
niem starterów umożliwiających kontrolę trawienia produktu PCR przez enzym
restrykcyjny TaqI
Objaśnienie: * miejsce restrykcyjne dla enzymu TaqI obecne we wszystkich genoty-
pach (kontrola trawienia), wygenerowanę poprzęz celowę niesparowanie jednej zasa-
dy W Starterże ..reverse' .
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analizy u zadnego osobnika bez względu na jego geno-
typ, nie może pojawić się fragrłlent restrykcyjny o wiel-
kości identy cznej zwielkością amplifikowanego produk-
tu PCR. Jest to tzw. wewnętrzna kontrola efektywności
trawienia dająca natychmiastową informację o prawi-
dłowości i wiarygodności genotypowania. Indykatorem
obecności mutacji BL w genomie jest ujawnienie się frag-
mentu restrykcyjnego o wielkości 84 pz,ktory złatwo-
ściąodróżnia się w szybkości migracji od produktu PCR
o wielkości I\Ipz. Fakt ten korzystnie odróżnia oma-
wianą procedurę od wspomnianych już innych testów
PCR-RFLP stosowanych w diagnostyce allelu BL.Prze-
prowadzaj ąc y anallzę uzy skuj e b owiem szybką i wi ary-
godną informację o skuteczności trawienia produktu PCR
przez enzym re strykcyj ny.

Ryc. 2. Wyniki oznaczeń geno§pów w zakresie mutacji BLAD prry zastosowaniu
testu uwg|ędniającego wewnętrzną kontrolę jakości trawienia produktu PCR
Objaśnienia: I,2,3,4,5,6,7,8,9-produktPCRpoddawanydziałaniuendonukleazy
TaqI; 4, 7 - obraz charakterystyczny dla genotypu BLIBL; 2, 5 - obraz charaktery-
styczny dla genotypu nosiciela, TLIBL;7,3,6,8, 9 - obraz charakterystyczny dla
genoĘpu nie obciążonego mutacją TLITL + produkt PCR nie poddawany trawieniu
(101 pz).

Przy wykorzystywaniu testów molekularnych PCR-
-RFLP nie posiadających wewnętrznej kontroli efektyw-
ności trawienia, elementem istotnie utrudniającym ana-
lizęmoże być utrata lub osłabienie aktywności endonu-
kleazy TaqI co powoduje ujawnianie się w żelu prĘka
migrującego tak samo jak typowy fragment restrykcyj-
ny wskazujący na obecność w genomie allelu BL. Jed-
nak dla skuteczności testowań terenowych gdzie zregl-
ły nie ma mozliwości szybkiego odróżnienia fragmen-
tów typowych od artefaktów, zasadniczym problemem
możebyć powstawanie w produkcie PCR heteroduplek-
sów, tzn, komplementarnych nici nie całkowicie sparo-
wanych. Jest to zjawisko występujące obiektywnie i dla-
tego jest całkowicie nięzależne od badawczego i manu-
alnego zaawansowania eksperymentatora.



Tab. 1. Skuteczność ustalenia genoĘpu w zakresie mutacji D128G u bydła metodą PCR-RT'LP
prry wykorzystaniu starterów umożliwiających wewnętrzną kontrolę trawienia produktu PCR

W przypadku scharaktęryzowanych powyzej alleli
genu CD18 u bydła będzie to sytuacja, że jakaś pula
nici 5'-3' o sekwencji charakterystycznej dla allelu TL
połączy się ,,niepotrzebnię" znićmi 3'-5' o sekwencji
charakterystycznej dla allelu BL. Będzie to oznaczać
występowanie w produkcie PCR dwuniciowych, nie-
całkowicie spafowanych struktur hybrydowych. W
przypadku alleli TL i BL genu CDl8, niesparowanie
nici w heterodupleksach dotyczy nukleotydu newral-
giczne go z punktu wi dzęnia sto sowanej strate gii umoz-
liwi aj ąc ej r ozr óżnięnte mi ę dzy gen o typ em n ormalnym,
genotypem nosiciela mutacji i genotypem homozygo-
Ę recesywnej. Podważona jest więc istota i sens pro-
w adzenla analizy re strykcyj nej p oni eważ hetero dup l ek-
sy są w przypadku mutacji D 128G w genie CD 1 8 cał-
kowic i e ni ewrażliw e na działanie endonukle azy T aql.
Jeśli powstante dużo heterodupleksów, to nawet przy
wydajnej amplifikacji będzie odpowiednio mniej pra-
widłowo sparowanych nici. Dlatego właściwe okre-
ślenie genotypu moze napotykac na trudności ponie-
waz dobre uwidocznienie na żelu odpowiednich frag-
mentów, szczegolnie wtedy kiedy są one niewielkie,
jest utrudnione lub wręcz niemozliwe. Genotyp pra-
widłowy (TLITL) może być kwalifikowany jako ge-
notyp nosicięla (TL/BL), zaś genotyp nosiciela może
być mylnie określony jako BL/BL. Reperkusje wystę-
powania heterodupleksów i związane ztym możliwo-
ści pomyłki w wynikach oznaczeń mogą mięć zatem
znacząc ę kon s ekwencj e dla prawidłowej selekcj i mate-
riału odchowyvvanego z przęznaczeniem do rozrodu.

W tab. 1 przedstawiono dane charakteryzujące sku-
teczność genotypowania przy zastosowaniu testu po-
siadaj ącego wspomnianą wewnętrzną kontrolę efek-
tywności trawienia produktów PCR. Wyniki wskazują
żę u 98oń zwterząt genotyp w locus CDl8 oznaczono
prawidłowo już za pierwszym razęm. Ęlko w odnie-
sieniu do próbek trzech osobników wynik był wątpli-
wy. Określenie genotypu u tych zwierząt było mozli-
we, lecz fragmenty restrykcyjne byĘ słabiej widoczne
niż normalnie. Natomiast w dwóch przypadkach brak
było produktu PCR. Przyjmując założenie,iżw przy-
szłości dokonywać się będzie oznaczęn genotypu w
warunkach terenowych, celowo dąono do uproszczeń
całej procedury pomij ając oznaczanie koncentracji i
standaryzacji DNA w matrycy. Stwierdzono postfac-
tum, iż wspomniane przypadki braku produktu PCR
spowodowane były zbyt małąkoncentracją DNA w
próbkach. Zainteresowanie mutacją BL jest duże. W
większości krajów gdzie hodowla bydła j est zaawan-
sowana, wprowadzono zasadę obligatoryjnego moni-
torowania materiału zarodowego.

W Polsce istnieje ak-
hralnie wymógtestowa-
nia na obecność muta-
cji D128G w genomie
męskiego materiału ho-
dowlanego ras cb i czb
odchowywanego z
przęznaczęniem do roz-
rodu. Aktualnie testo-

wania materiału hodowlanego wykonuje się wykorzy-
stując zaprezentowany tęst z wewnętrzną kontrolą.
Analizy te są współfinansowane z Funduszu postępu
biologicznego Ministerstwa Rolnictwa. Można prze-
widywać, ze test na nosicielstwo allelu BL będzie tak-
ze wprowadzony do polskich procedur nadzotltt wete-
rynaryjnego. Istnieje zatem potrzeba rozwijanta i zl-
nifi kowani a analizprowadzonych dla potrzeb hodow-
lano-weterynaryjnych tak, aby Polska mogła staó się
w dziedzinie diagnostyki molekularnej silnym, nieza-
leżnym podmiotem. W sytuacji zainicjowanych już
procesów integracyjnychzkrajami UE możę to mięć
istotne znaczenie.

podsumowanie

Przedstawionąpowyzej procedurę określania geno-
typów w locus CD18 bydła, która jest,jastrzębiecką"
modyfikacją testu niemieckiego, mozna zalecac pol-
skiej weterynarii, zootechnice i genetyce jako główny
test diagnosĘczny na wykrywanie mutacji D128G. Test
umozliwia prawidłowe określenie genotypu u blisko
I 0 0% o s obników, b ez konieczno ś c i dokonywani a p o -
prawek. Fakt ten korzystnie kontrastuje z innymi te-
stami PCR-RFLP nie posiadającymi wewnętrznej kon-
troli, które zreglĘ wymagają(często zprzyczyn obiek-
tywnych) dokonywan ta p owtor zeń analiz. W prezen-
towanej procedurze diagnostyki bezpośrednie nakła-
dy na odczynniki są zminimalizowane, ograntczony
jest nakład pfacy, a wykorzystante aparatury jest ra-
cjonalne. Obecność w teście wewnętrznej kontroli
sprawia, ze interpretacja jego wyników jest uprosz-
czona i z reguły nie nastręcza trudności nawet niespe-
cjalistom.
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