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Nowo cze sn e kierunki b adań zmier zaj ądo identyfi-
kacji genów, które w istotnym stopniu wpływają na
kształtowanie się cech ilościowych zwlerząt gospodar-
skich, tzw. genów głównych. Obserwowany w ostat-
nich latach dynamiczny postęp w genetyce moleku-
lamej jest wynikiem opracowania nowych technik ba-
dawczych, głównie metody reakcji łańcuchowej poli-
męTazy (PCR) (32). Metoda PCR ma szerokie zasto-
s owani e w b adani ach diagno sty czny ch. Wykorzy stuj e

się ją do wykrywania chorobotwórczych wirusów, bak-
terii, pasożytów, w połączeniu z innymi technikami
umożliwia badanie struktury genów, określanie poli-
morfizmu DNA na potrzeby selekcji indywidualnej
(19). W chwili obecnej metodymolekulamenie sąjesz-
cze szeroko lozpowszechnione w praktyce hodowla-
nej, wydaje się jednak, że w niedalekiej przyszłości
stanowić będą podstawę prac selekcyjnych. U bydła
głównym celem selekcji jest doskonalenie cech użyt-
kowości mlecznej i mięsnej. W ostatnichlatachroz-
poznano znacznąliczbę,,genów kandydatów", które
wybierano na podstawie znanych funkcji ftzjologtcz-
nych i biochemicznych ich produktów, łpując je jako
przypuszczalne loci dla cech ilościowych. Jednym z Ęch
genów był hofinon wzrosfu - somatohopina (bsT, bGH).

Gen s omatotrop iny zlokaltzowano w chromo s omi e
19 bydła (21), Składa się z pięciu eksonów, przedzielo-
ny ch czter ema intronam 1 (1 7, 44). Bydlęcy gen b S T j est
genem polimorficznym. Wykazano istnienie sześciu
miejsc polimorficznych w części promotorowej genu
oraz jednego w pierwszym intronie (22). Niektóre z
tych miejsc pokrywają się z potencjalnymi miejscami
w iązania c zynników tran skryp c yj ny ch zaangażow a-
nych w ekspresję genu GH. Ponadto, w części promo-
torowej genu GH, w odległości 9 nukleotydów od ka-
sety TATAAA, wykryto delecję AAG. Polimorfizm ten
obserwowano dotychczas Ęlko u mięsnych ras bydła
(I2,35). Region 5' genu GH zawiera sekwencje regu-
latorowe kontrolujące ekspresję genu, oddziaływują-

c e wzaj emn ie z dużą liczb ą c zynników transkryp cyj -

nych ( 1 0). Zmiana powinowac tw a wiązanta czynni-
ków transkrypcyjnych poprzez niewielkie zmiany w
sekwencji nukleotydowej DNA w regionie 5' może
wpływać na transkrypcję genu i w konsekwencji na
koncentrację bST we krwi (45). Cowan i wsp. (9) wy-
kazalj istnienie miejsca polimorficznego w genie GH
dla enzymu resĘkcyjnego MspI. Polimorfizm ten zlo-
kalizowano w III intronie genu w pozycji 1547 (46), a
jego podłożem molekularrrym jest tranzycja C -= T
(45).Hgj i wsp. (23)wykazali natomiast , ze allel MspI
(-) genu GH powstał w wyniku insercji T w pozycji
+83J oraztranswersji C -- G w pozycji +83 8 genu GH.
W V eksonie genu GH znajduje się miejsce polimor-
ftcznę (30), ktorego podłozem molekularnym jest sub-
stytucja C --, G w pozycji 2I4I genu, a konsekwencją
zastąpienia leucyny przez walinę w produkcie białko-
wym (29). W V eksonie genu GH opisano ponadto
inny polimorftzm, w pozycji 224I (45). Nowa trojka
zasad koduje jednak taki sam aminokwas, argininę.
W populacji bydła japońskiego (czamego orazbrunat-
nego) wykazano istnienie dodatkowego miejsca poli-
morficznego w genie somatropiny, którego podłożem
jest mutacja punktowa C -- T w I]2 kodonie genu, a
konsekwencjązamiana treoniny na metioninę w łań-
cuchu białkowym (5). Wcześniejsze badania, zzasto-
sowaniem metody RFLŁ ujawniĘ polimorfizm dłu-
gości fragmentów restrykcyjnych w genie somatotro-
piny wykrywany przy zastosowaniu enzymów BglI,
BamHI, EcoR[, PstI, Pr,uII i TaqI. We wszystkichprzy-
padkach polimorfizm ten spowodowany był insercją/
delecją fragmentu DNA wielkości około 1000 pz w
regionie 3' genu (9,20). Ponadto wykazano istnienie
miejsca,polimorficznęgo w części 3' genu GH (dla
enzymu restrykcyjnego HaeIII), prawdopodobnie w
pozycji2637 (40).

Somatotropina bydlęca j est hormonem białkowym
o masie około 22 kDa (ż). Zbudowana jest ze 190



lub 1 9 1 aminokwas ow, z alantną lub fenyloalaninąna
N-końcu. Spowodowane jest to alternatywnym przę-
kształcaniem białka prekursorowego w czasie jego
wydzielania @3), Inna obserwowana różnorodność
bST powoduje pojawienie się w pozycji 127 bST leu-
cyny lub waliny (39). Jedną z głownych funkcji soma-
totropiny jest regulacja postnatalnego wzrosfu kręgow-
aow za pośrednictwem insulino-podobnego czynnika
wzrostowego IGF-I (24). Hormon wzrostu pobudza
retencję azotu, glukoneogenezę, lipolizę i utlenianie
tŁuszczow w wielu tkankach (31).

Podawanie egzogennej somatotropiny powoduje
zwiększenie mleczności krów od 10 do 45oń (4). Kro-
wy otrzymujące rekombinowaną somatotropinę bydlę-
cą(rbST) z walinąw pozycji 127 (bST-V,.r.,)wykazy-
waĘ większy przyrost wydajności mleka (o około 2
kgldzień) niż krowy otrzymujące rbST zlelcynąrr.
Mogłoby to wskazywaó,że genotyp bST może wywo-
ływaó zmiennośó w poziomie mleczności, a krowy
posiadające allel kodujący walinę powinny charakte-
ryzować się wyższą produkcją mleka niż osobniki z
leucyną,r, (13). Aminokwas I27 bST zlokalizowany
jest na końcu trzeciej a-helisy (1). Fragment somato-
tropiny pomiędzy I20 a I40 aminokwasem wykazuje
działanię laktogenne oraz somatogenne (3) i chociaż
region ten nie bięrzę bezpośredniego udziału w wią-
zaniu somatotropiny z receptorem (11), to oddziaĘ-
wania pomiędzy cztętema a-helisami wpływają na
strukfu rę pr zestr zenną cząsteczki b iałkowej (6). Poli -

morfizmy w pro dukcie białkowy m mo gązatem zmie -

niaó strukturę przestrzenną somatotropiny. Przypttsz-
cza się również, że bST zalantnąnaN-końcu (191 aa)
i leucyną,r, bardziej poblldza wydzielanie IGF-I niż
inne warianty bST (a1).

Badania nad wpływem polimorfizmów w genie hor-
monu wzrostu na cechy użytkowe bydła sązaawanso-
wane, j ednakże otrzymlłvan ę pr zez r ożny ch b adaczy
wyniki są często przeciwstawne. W badantach prze-
prowadzonychprzez Rocha i wsp. (34) vłykazano, że
istniej e zależno ść p omiędzy p o limorfi zmem długo ś ci
fragmentów restrykcyjnych (RFLP) w genie hormonu
wzro stu (GH-TaqI) a mas ą ciał a cieląt pr zy uro dzeniu.
Spośród czteręch zidentyfikowanych alleli istotnie
dodatni wpływ na masę ciała cieląt wy,wierał allel GHA.
W przypadku wpływu polimorfizmu GH-TaqI na ce-
chy użytkowości mlecznej nie wykazano istotnych
różnic pomiędzy osobnikami o rożnych genotypach,
jednakze buhaje o genotypie BB miały wyższąwar-
tość hodowlaną (dla wydajności mleka) niż osobniki
o genotypie AA (15). Inni autorzy (16) sugerują aby
w selekcji prowadzonej w oparciu o polimorfizm GH-
TaqI eliminować osobniki posiadaj ące allel E genu GH,
który prawdopodobnie powoduje obniżenie cech użyt-
kowości mlecznej, preferując jednocześnie w dosko-
naleniu tych cech osobniki posiadające w genotypie
allele GHA i GHB.

Najwięcej informacji pochodzi zbadań nad wpły-
wem p o lim or ftzmll zlokali zowane go w V eks oni e genu

GH (Leu,rr lYal,rr) na cechy użytkowe bydła. Wykaza-
no (37), iżwartośó hodowlana buhajów (dla przyrostu
tuszy) była najwyższau osobników o genotypie LV.
W innej pracy zaobserwowano zależności pomiędzy ge-
noĘpami Leu,rrNalr, a koncentracjąbST oraz IGF-I
w surowicy krwi (38). Buhaje o genotypie LL charak-
teryzowały się wyższym stężeniem bST w porówna-
niu do osobników LV. Dla kontrastu, wyższe stężenie
IGF-I w surowicy krwi obserwowano u heterozygot.
Wyniki tych badań częściowo tłllmaczyłyby wyższą
wartość hodowlaną dla przyrostów fuszy buhajów o
genotypie LV, albowiem poziom IGF-I w surowicy
krwi jest powiązany zmasąciałat dziennymi przyro-
stami (2). Inni autorzy (18) badali wpływ genotypów
Leu,r.,lYal,r, na sekrecję hormonu wzrostu (induko-
waĘTRFI). Nie zaobserwowano istotnych różnic po-
między sekrecją hormonu wzrostu a genotypami so-
matotropiny, jednakże w przypadku buhajów o geno-
typie VV zaobserwowano najwyższą amplitudę pul-
su. Chrenek i wsp. (8) analizowali wpływ polimorfi-
zmu Leu' ,.,lYal,r., na masę ciaŁa oraz średnie dzięnnę
przyrosty-buhajków rozpłodowych w 90, I80,270 i
500 dniu życia. Buhaje o genotypie W miaĘ istotnie
niższę (P < 0,05) dzięnnę przyrosty oraz charaktery-
zowały się niższąmasąciała niż buhaje o genotypach
LL i LV. W innychbadaniach wykazano (48), że masa
ciałaoruz ilośó pobieranejpaszy w dużym stopniu za-
leżńy od genotypu bST. Heterozygoty LV były naj-
ctęższe i spożywały największe ilości paszy. Selekcja
w kierunku szybkiego wzrosfu mogłaby faw oryzow aó
osobniki o genotypie LV. Lepszym wykorzystaniem
składnikówpokarmowychpaszycharakteryzowaĘsię
jednak osobniki LL i VV (47). Inni altorzy wykazali
(33), że tusze buhajów o genotypach LL i LV charak-
tery zow aĘ się wyższą zawartością mięsa, odpowied-
nio o 3,20 kgiż,56 kg, - porównaniu do osobników
VV. W najnowszych badaniachZwterzchowski i wsp.
(49) wykazali jednak, że buhaje mięsne o genotypie
W charakteryzowaĘ się wyższąmasąciała (o około
30 kg) oraz wyższymi dziennymi przyrostami masy
ciała(o około 200-300 g)niż osobniki o genotypach
LL i LV. Genotyp hormonu wzrostu wpŁywał taWe
istotnie na cechy użytkowoś cirzeźnej, We wszystkich
badanych parametrach uĄrtkowoś ci rzeźnej, w których
zaobserwowano statysĘcznie istotne rożnicę homo-
zygoty W przewyższały osobniki o genotypach LL
i LV w poziomie badanej cechy.

W odniesieniu do cech użytkowości mlecznej wy-
kazano (29), że krowy o genotypie LL produkowały
więcej mleka niż osobniki LV. W badaniach (27) pró-
bowano uchwycić wpływ długotrwałej selekcji krów
w kierunku wysokiej wydajności mleka na częstość wy-
stępowania alleli GHL i GHV w liniach krów o niskiej
i wysokiej wydajności mleka, stwierdzając, że selek-
cja w kierunku wysokiej wydajności nie spowodowa-
ła zmianwe frekwencjach alleli GHL i GHV. Wartość
genety czna selekcj onowanych krów była ne gatywnie
skorelowana z występowaniem warianfu GHV. Możli-



wym wytłumaczeniem obserwowany ch rożntc pomię-
dzy o sobnik ami o r óżnych genoĘp ach Leu, rrlV'al, r, j est
prawdop odobieństwo i stnienia spr zężenia z wariantem
Leu,,, genu bST innych genów odpowiedzialnych za
wzróŚt ilości produkowanego mleka. Można byłoby
zatem uznać polimorfizm Leu,rrlYalr, jako marker
genetyczny dla tej cechy ilościowej (27). Inni altorzy
(36) zaobserwowali wyższe frekwencje genotypu LV
w grupie buhajów onajwyższej wartości hodowlanej,
su geruj ąc, żę aIIęl GH V mo ż e by ó b ańziej p o żądany m
allelem w doskonaleniu cech użytkowości mlecznej
w zakresie ilości oraz składumleka. Wbadaniachprze-
prowadzonych na krowach rasy brown swiss (7) wy-
kazarlo wy ższą zawarto ść tŁaszczu (4,7 7 %) or az biaŁ-
ka (3,55%") u krów o genotypie LL w porównaniu do
homozygot VV (odpowiednio 4,4Ioń t 3,37Yo).Innt
autotzy zaobserwowali(26),że buhaje o genoĘpie LL
char aktery zowały s ię naj mniej szą obj ęto ś c i ą ej akul a-
tów.

Stosunkowo dobrze udokumentowany jest wptyw
polimorfizmu w III intronie genu GH (GH-MspI) na
kształtowanie się cech mleczności bydła. Wykazano
rożnicę we frekwencjach alleli GH-MspI pomiędzy
liniami krów o wysokiej i niskiej zawartościtłuszczu
w mleku (23), Allel MspI (-) występował częściej u
krów o wysokiej zawartości tego składnika. Podobne
zalężności uzyskane w innych badaniach (14), wska-
zują że allel MspI (-) genu GH warunkuje wyższą
wydaj no ś ć oraz proc en tow ązaw arto śc tłuszczu i b iał-
ka w mleku krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej Wy-
dajność tłuszczu ml ekazalężała od genoĘpu GH-MspI
(28). Wyższączęstość występowania allelu MspI (-)

vnrykazanow liniach krów o wysokiej wydajności tłusz-
czu. Lagziel i wsp. (25) zaobserwowali wyższąpro-
centową zawartośó białka w mleku krów heterozygo-
tycznych sugerując, że aIIęl MspI (-) wptywa na po-
ziom tego składnika w mleku, Przeciwstawne wyniki
prezentująYao i wsp. (45),ktorzy zaobserwowali, żę
allel MspI (+) genu GH wpĘrvał korzystnie na wydaj-
ność mleka (+ 300 kg), tłuszczu (+ 8 kg) oraz białka
(+ 7 kg). Inni badacze (36) nie wykazali zależnośct
pomiędzy polimorfizmem GH-MspI a wartością ho-
dowlaną buhaj ów HĘ j ednakże zaob serwowano istot-
nte wyższączęstość występowania genotypu hetero-
zygoĘcznego w grupie buhajów onajniższej wartości
hodowlanej w odniesieniu do wydajności mleka.

Przeprowadzone w wielu ośrodkach naukowych
badania zmterzające do ustalenia zalężności pomię-
dzy polimorftzm,em genu hormonu wzrostu bydła a
cechami użytkowym i wykazały niej ednokr otnie, że
istniejąróżnice w poziomie badanej cechy użytkowej
pomiędzy osobnikami o różnych genotypach GH, jed-
nakże bardzo często wskazywano na przeciwstawne
allele tego genu, jako te, które sąbardziej przydatnew
procesie doskonalenia badanej cechy użytkowej. Ma-
jąc to na uwadze trudno w chwili obecnej zgodzió się
z tym, iż bydlęcy gen hormonu wzrostu jest genem
głównym dla cech użytkowości mlecznej czy mięsnej.
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