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Summary
Associations between tlvo polymorphic sites of the GH gene and production traits of Limousine cattle were

analysed. A total of l30 calves were included in the study. The PCR-RF'LP methocl was used. The frequencies of
genotypes and alleles were as follows: 0.469 - LL genotype, 0.408 - LY 0.123 - W, and 0.673 - GHL, 0.327 -
GHV for GH-AluI polymorphism and 0.723 - AA genotype,0.277 - AB, and 0.862 - G[IA, 0.138 - GHB for GH-
MboII polymorphism. Associations between po|ymorphism of the grow-th hormone gene and utility characteris-
tics of calves were observed.
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Somatotropina bydlęca jest hormonem białkowym
o masie około 22-kDa (26). Zbldowana jest ze 190
lub 191 aminokwas ow, z alantną lub fenyloalaniną na
N-końcu. Spowodowane jest to altematywnym prze-
kształcaniem białka prekursorowego w czasie jego
wydzielania QĘ. Inna różnorodność bydlęcej soma-
totropiny (bST), będąca wynikiem zmienności al\elicz-
nej, powoduje pojawienie się w pozycji 126 bST leu-
cyny lub waliny (24), Jednąz głównych funkcji soma-
totropiny jest regulacja postnatalnego wzrostu kręgow-
ców za pośrednictwem insulino-podobnego czynnika
wzrostowego IGF-I (13). Homon wzrosfu pobudza
retencję azotu, glukoneogenezę, lipolizę i utlenianie
tŁtlszczow w wielu tkankach (17), Podawanie egzo-
gennego hormonu wzrostu cielętom powodowało
zwiększenie przyrostów dziennych od 3 do ż5% (19).

Gen hormonu wzrostu zlokalizowano w chromoso-
mie l9 bydła (10). Zbudowany jest on z pięciu ekso-
nów i czteręch intronów (8). W bydlęcym genie GH
zlokalizowano wiele miejsc polimorficznych. W części
promotorowej genu GH wykryto istnienie sześciu
miejsc polimorficznych, oraz jedno w pierwszym in-
tronie. Niektóre z wymienionych miejsc polimorficz-
nych pokrywaj ą si ę z p otencj alnymi mi ej s c ami w iąza-
nia czynników transkryp cyj nych, zaangażowanych w
ekspresję genu GH (11). W części promotorowej genu
GH, w odległości 9 nukleotydów odkasety TATAAA,
wykryto ponadto delecję AAG (21). Polimorfizm ten
obserwowano dotychczas tylko u mięsnych ras bydła
(6, 2 I). Wc ze śni ej s zę b adania uj awniły p o limorfizm
w genie GH wykrywany przy zastosowaniu następu-
jących enzymów restrykcyjnych: Bg/l, BamHI, Eco-

*)Badania wykonane w ramach badań własnych Akadenlii Rolniczej w Szcze-
cinie. BW/IB/O7i2002

RI, PstI, PutII i TaqI. Polimorftzm ten spowodowany
był insercją/delecjąokoło 1000 pz w regionie 3' genu
(4, 9) . Zastosowanie hybrydyzacj i S outh ęrrra z cDNA
bydlęcego genu GH jako sondą wykazaŁo istnienie
miej sca polimorfi cznego dla ęnzymu restrykcyjnego
MspI (4), które zlokalizowano w III intronie w pozy-
cji 1547 (28). Lucky i wsp. (16) wykazali istnienie
miejsca polimorficznego w V eksonie genu GH, któ-
rego podłożem molekulamym jest substytucja C - G,
powodująca zamianę kodonu CTG na GTG i w kon-
sekwencji substyfucję leucyny przez walinę w produk-
cie białkowym (15). W innych badaniach (27) opisa-
no ponadto polimorfizm w V eksonie genu GH, w
pozycjt 224I, którego podłożem molekularnym jest
transwersja A --, C. W populacji bydła japońskiego
(czamego i brunatnego) wykazano istnienie dodatko-
wego miejsca polimorftcznego w genie GH, którego
podłożem molekularnym jest mutacja punktowa C --,

T w I]2 kodonie genu, a konsekwencjązamiana ami-
nokwasu treoniny na metioninę w łańcuchu białkowym
(2).W części 3'genu GH wykazano istnienie innego
miejsca polimorficznego, prawdopodobnie w pozycji
2631 (25).

Badania nad wpĄrvem polimorftzmow w genie hor-
monu wzro stu na c e chy użl.tkow e zw ier ząt s ą zaaw an-
sowane, jednakże otrzymwvane wyniki sączęsto prze-
ciwstawne. Wykazano, że istnieje zalężność pomię-
dzy polimorfi zmem długości fragmentów resĘkcyj -
nych (RFLP) w genie hormonu wzrostu (GH-TaqI) a
masą ciała cieląt przy urodzeniu (20). Spośród czte-
rech zidentyfikowanych alleli istotnie dodatni wpływ
na masę ciała cieląt wyłvierał allel GHA, Krowy o ge-
notypie AA rodziĘ o 4 kg cięższe cielęta ntżhomozy-
goĘczne krowy CC, BB i DD, Najwięcej informacji
p o cho dzi j e dnak z badań nad wpływem polimor ftzmu
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zlokalizowanego w V eksonie genu GH (Leu,rr lYalr,r)
na cechy użytkowe bydła. Wartość hodowlana buha-
jów (dla przyrostu tuszy) była najwyższauosobników
o genotypie LY (22). Wykazano równiez istnienie za-
leżności pomiędzy genotypamt Leu,.rlYal,,, w genie
GH a koncentracją horm lnu wzrostu oraz insulino-
podobnego czynnlka wzrostowego IGF-I w surowicy
krwi. Buhaje o genotypie LL charakteryzowały się
wyższym stężeniem somatotropiny we krwi w porów-
naniu do osobników o genotypie LV. Dla kontrastu,
wyższe stęzenie IGF-I w surowicy krwi obserwowano
u heterozygotycznych osobników LY (23). Wyniki te
mo gĘby cz ę ś c i owo tŁumaczy c w y ższąw arto ś ć h o dow-
laną dla przyrostów tuszy buhajków o genotypie LV,
albowiem poziom IGF-I w surowicy krwi jest powią-
zany z masą ciała i dziennymi przyrostami (1). Chre-
nek i wsp. (3) analizowali wpływpolimorfizmuLeu,.rl
Val,r, na masę ctała oraz średnie dzienne przyrosty
buhajków rozpłodowych w 90, 180, 270 i 500 dniu
życta. Buhaje o genotypie VV miały istotnie niższe (P
< 0,05) dzienne przyrosty i charakteryzowały się niz-
szą masą ciała w porównaniu do buhajów o genoty-
pach LL i LV. W innej pracy (3I) wykazano, ze masa
ciała oraz ilość pobieranej paszy w dużym stopniu za-
leżŃy od genotypu GH, Heterozygoty LV byĘ najcięż-
sze i spożyłvaĘ największe ilości paszy, natomiast lep-
szym wykorzystaniem składników pokarmowych pa-
szy charakteryzow Ę się osobniki homozygoty czne LL
i W (30). Oprządek i wsp. (19) wykazali, żę istnieją
zależności pomiędzy polimorfi zmem Leu, rrlVal,,, a
cechami użytkowoś ci rzeźnej młodego bydła czatno-
białego, Tusze buhajków o genotypach LL i LV cha-
raktery zowały się wy ższą zawartością mięsa, odpo-
wiednio o 3,20kgt2,56 kg, . porównaniu do osobni-
ków o genotypie W. W najnowszych badaniach (32)
wykazano istotny wpływ polimorfizmu Leu/Val na
cechy użytkowe bydła mięsnego. Buhaje o genotypie
W charakteryzowały się wyższąmasąciała w wieku
14 miesięcy (o około 30 kg) orazwyższymi dzienny-
mi przyrostami masy ciała (o około 200-300 g) w po-
równaniu do osobników o genotypach LL i LV.

Celem badan było ustalenie częstości występowa-
nia genotypów i alleli GH w populacji młodego bydła
rasy limousine orazwykazanie, czy istnieją zależności
pomiędzy badanymi miejscami polimorficznymi a ce-
chami uzytkowymi.

Mateilał i metody

Badaniaml objęto 130 cieląt rasy limousine, które utrzy-
mywano w gospodarstwie rolnym na terenie południowo-
wschodniej Polski. Cielęta urodzlły się w latach 1998-200l
i były potomstwem 4 buhajów oraz 80 krów. W badaniach
polimorfizmu genu GH wykorzystano metodę PCR-RFLP.
Zrodło kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) stanowiła
pełna krew obwodowa, pobierana zż,vły jarzmowej do pro-
bówek prózni owych (Vac uette@) zaw ier aj ących K, EDTA.
IzolacjęDNA przeprowadzano w oparciu o zestaw odczyn-
ników MasterPureTM (Epicentre Technologies).

Medycyna,lilet. mm, 59 (2l

W badaniach analizowano dwa miejsca polimorficzne
w genie somatotropiny, zlol<alizowane w V cksoriie (Leu
Val) oraz w części promotorowej (delecja ]5 AAG r]), Prz1,
oznaczal:'itl polimorfizmu w V eksonie genu GH wykorzy-
stano metodykę za Schlee i wsp. (22). Startery flankował1,
fragment DNA długoścl 223 par zasad (pz), obejmu.lap1,
IV intron orazY ekson gentL. Profil tcrmiczny rcakcjiPCR
był następujący: denaturacja wstępna rnatryc DNA 5 mi-
nut w tenpe ratufzę 94'C, następnie 30 cykli: derratLtracja
właściwa 94'Cl40 sekund, pl,zyłapzanie starterów 60"C/
40 sekund, synteza produktów PCR- 72"Cl40 sekund oraz
synteza końcowa ]2"Cl5 minut, Produkty amplifikacji
trawiono 5 jedrostkarni enzymu restrykcyjnego AluI (AG
{ CT, aktywność l0 jednostek/pl, MBI Fermerrtas). Frag-
menty restrykcyjne DNA rozdzielano elektroforetycznie w
3o/o żelach agarozowych (Gibco-BRL) z brornkiern etydy-
ny w buforze TBE.

W przypadku polimorfizmu zlokalizowanego w części
prolTotorowcj gerru GH (delecja ]-5 AAG-33) zastosowano
rnetodę PCR-RFLP (6), Sekwencje starterowe : PGH1 - 5'-
GACATGACCCCACAGAAGGA-3, i PGH2 5,-GCC-
TAGGGAGA GACCAGGAG -3' umozliwiły ampl i fi kacj ę
fragmentu genu GH długości 493 pz,który obejmował częśc
pro1,1,]otorową ( l 69 pz), pierwszy ekson, intron A oraz frag-
ment drugiego eksonu (2 pz). Miejsce polirnorficzne (dele-
cję AAG) wykrywano poprzez trawienie produktów PCR
enzym em restrykcyj nyrn MboTI (GAAGA(N) 8). Fragrnenty
restrykcyjne DNA rozdzielano w 20ń żęIach agarozowych.

Dane dotyczape uzytkowości cieląt pochodziły z doku-
rncntacji hodowlancj. Analizowano za7eżności pomiędzy
p o szcze golnyrni genotyp ami a n astępuj ącymi c e c hami uzyt-
kowymi: masą ciała przy urodzeniu, w 210 i 365 dniu
zycia, wysokościąw krzyżu, w kłębie, obwodem klatki pier-
siowej - ptzy urodzeniu, w 2l0 i 365 dniu, średrrirn dobo-
wym przyrosten1 masy ctała - za okres 3-210 i 3-365 dnia
życia.

An alizę zal ężnoścl, pomiędzy badanymi rniej scam i poli -

morficznymi w genie GH a cechani uźytkowyrni wykona-
no za polxocąanallzy wariancji według modelu:

Y,i*,,, : p + G, + Si +YS* t P, f E,,u,n,

gdzie: Y,,r,n, - analizo lna; G -
genotyp (efekt staly): S, - rok-
sezon (efekt stały), P,

Obliczenia wykon rę GLM
pakietu obliczeniowego SAS@.

Wyniki i omówienie

W przypadku polimorfizmu GH-AluI otrzymywa-
no następującej wielkości fragmenty restrykcyjne
DNA: I7I i 52 pz dla genotypu LL,223, 17I i 52 pz -
genoĘp LY or az 223 pz (brak trawieni a produktu PCR)
- genotyp VV.

W badanej populacji najczęściej występował geno-
typLL (0,469) następnie heterozygoĘczny LV (0,408),
zaś najrzadziej VV (0,123). Częstośó występowania
alleli GHL i GHV wyniosła odpowiednio 0,673 i0,327
(tab. 1). Wyższe frekwencje wariantu GHL u bydła rasy
limousine zaobserwowali Zwięrzchowski i wsp. (32)

- 0,78 oraz Zhang i wsp. (29) - 0,7 6.



Ryc. l. Elcktroforetyczny rozdział frag- Ryc.2. Elektroforetyczny rozdział frag-
mentóTv restrykcyjnych GH-AluI. mentów restrykcyjn "l,ch GH-MboII.
M-pUCl9/MspI M pUCl9/Mspl

W przypadku polimorfizmu GH-MboII otrzymy-
wano następuj ącej wi elko Ś ci fragmenty Te strykcyj ne
DNA : 351 i I42 pzdla genotypu AA, 493, 490, 35I,
142 pz dla genotypu AB oraz 490 pz (brak trawienia,
allel delecyjny) dla genotypu BB.

W badanej populacji najczęściej występował geno-
typ AA 0,723, następnie heterozygotyczny AB
0,277,zaś genotypu BB nie zidentyfikowano. Frekwen-
cje alleli GHA i GHB wyniosły odpowiednio 0,86ż i
0,138 (tab. 1). Otrzymana w badaniach częstość wy-
stępowania allelu GHA 0,862była zbliżona do fre-
kwencji uzyskanych wcześniej dla mięsnych ras by-
dła. Rodrigues i wsp. (2I) otrzymali następujące fre-
kwencje allelu GHA - 0,85 dla rasy nelore oraz 0,9I
dla rasy chianina.

Nie zaobserwowano zachwianta równowagi gene-
ty cznej populacj i, liczebno ść obsetwowana p o szcze -
gólnych genotypów GH nie różnlła się statystycznie
istotnie od liczebności teoretyc znte wyliczonej (ocze-
kiwanej).

W tab. 2 przedstawiono wpĘ"w badanych miej sc po-
limorficznych w genie hormonu wzrostu na badane
cechy użytkowe cieląt rasy limousine.

Z danych zawartych w tab. 2 wyntka, że w więk-
szości przypadków osobniki o genoĘpie YY przewyż-
szały osobniki o pozostałych genotypach (LL i LV) w
poziomie badanych cech użytkowych.

W przypadku wysokośctw klzyżVprzy urodzeniu
najwyższe były osobniki o genotypie LL, jednakże w
kolejnych okresach życia uwidaczniała się przewaga
osobników VV, czego wyrazem 1est wystąprenre sta-
tystycznie istotnych różntc pomiędzy osobnikami o
rożnych genotypach Leu/Val w 365 dntużycia, Osob-
niki homozygotyczne W były wyższe (odpowiednio
o 5,32 i 4,08 cm) niż osobniki o genotypach LL i LV
(P < 0,01 iP < 0,05).

W odniesieniu do wysokości w kłębie statystycznie
istotnych różnlc pomiędzy osobnikami o różnych ge-
no§pach nie zaobserwowano.

Obwód klatki piersiowej zalężał istotnie od genoty-
pów GH-AluI. W 2I0 i365 dniu życia wystąpiły sta-
tystycznie istotne rożntce w poziomie badanej cechy
pomiędzy osobnikami o różnych genotypach GH. W
210 dniu życia cielęta o genotypie VV charakteryzo-

wały się większym obwodem klatki
piersiowej (odpowiednio o 5,46 i5,24
cm) niż osobniki o genotypach LL i
LV (P < 0,05). W 365 dniużyciaróż-
nice pomiędzy osobnikami jeszcze się
pogłębiły, Cielęta homozygoty czne
W miaływiększy obwód klatki pier-
siowej (odpowiednio o 12,22 i 9,39
cm) niż osobniki o genotypach LL i
LV(P < 0,01 iP < 0,05).

Cielęta o genotypie VV charakte-
ryzowaŁy się również większą masą
ciała, co było zapewne przełożentem

Tab. 1. Częstość występowania poszczególnych genotypów
oraz al|eli genu GfI

Tab.2, Wartości badanych cech użytkowych w za|eżności od
genotypów hormonu wzrostu

Obj aśnienia : warlości w wierszach oznaczone tą samą literą róż-
nią się między sobą istotnie. Małymi literami oznaczono istot-
ność różnic przy p < 0,05, dużymi przy p < 0,0l.

wyższychwartości wymiarów liniowych u tych osob-
ników Statystycznie istotne rożntce pomiędzy osob-
nikami o rożnych genotypach GH-AluI zaobserwowa-

Wysokość w krzyżu (cm)

w 3 dniu życia

w 210 dniu życia

w 365 dniu życia

75.98|75,68] 75,81 76,01

112,21

118,22

75,39

1 12,06

118,16

111,98 l 112,13 113,00

117,18A 118,42a 122,50Aa

Wysokość w kłębie (cm)

w 3 dniu życia

w 210 dniu życia

w 365 dniu życia

74,97 75,79 74,37 75,14

1 08,98

1 1 5,60a

l5,47

108,44

118,08a

108,88 108,64 109,25

115,24 117,14 118,67

0bwód klalki piersiowej (cm)

w 3 dniu życia

w 21 0 dniu życia

w 365 dniu życia

79,13 78,96 l 78,87 79,06

154,04

170,1 0

78,94

1 53,86

169,16

153,23a 153,45b | 158,69ab

16z,ł5A 110,28a I 179,67Aa

Masa ciała (kg)

w 3 dniu życia

w 21 0 dniu życia

w 365 dniu życia

36,82 36,40 l 38,37 37,13

243,77

374,26

36,08

250,47

381,84

243,49 246,15 |252,00

365,42a 382,86 l402,ffia

Średni przyrosl dobowy (g)

od 3 do 2-10 dnia życia

od 3 do 365 dnia życia

991,18 999,09 1016,s4 991 ,02 ,l 
014,69

848,94 882,67 946,00 882,58 853,52
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no w 365 dniużycia. Osobniki o genotypie W były o
37,4I kg cięższe niżhomozygoty LL (P < 0,05). Po-
dobne wyniki uzyskali Zwierzchowski i wsp. (32),któ-
rzy wykazali, że buhaje mięsne o genotypie VV w
wieku 14 miesięcy charakteryzowaLy się najwyższą
masą ciała. Chrenek i wsp. (3) wykazali jednak, że
buhaje o genoĘpach LL i LV charakteryzowały się
wy ższąmas ą ci ała or az miaĘ wy ższe dz i enne pr zy r o -

sty niz homozygoty VV jednakże wyniki tych badań
nie mogąbyć w pełni adekwatne, ponieważ nie doty-
czyły rasy limousine.

W przypadku średnich dobowych przyrostów masy
ciała statystycznie istotnych rożnic pomiędzy cielęta-
mi o róznych genoĘpach nie wykazano, chociaż osob-
niki W char aktery zow ały s i ę naj wyż s zy mi pr zy r o st a -
mi masy ciała. Podobne wyniki uzyskali Zwieruchow-
ski i wsp. (32),ktorzy wykazalt, żehomozygotyczne
buhaje W charakteryzowały się wyższymi dzienny-
mi przyrostami masy ciała (o około 200-300 g) w po-
równaniu do osobników o genotypach LL i LV.

B adania nad wpływem polimorftzmu GH-MboII na
cechy użytkowe młodego bydła rasy limousine w zde-
cydowanej większości przypadków nie wykazaĘ zróż-
nicowania badanych cech użytkowych w zalężności
od genotypu GH. Ęlko w przypadku wysokości w
kłębie (w 365 dniu życia) zaobsetwowano statystycz-
nie istotne różnice pomiędzy osobnikami o różnych
genotypach, Cielęta o genot}pie AB byĘ o 2,48 cm
wyższe od osobników o genotypie AA (P < 0,05).

Reasumując, wydaje się, iż otrzymane wniniejszych
b adani ach zalężno sct p omię dzy p o limorfi zmem genu
GH a cechami uzytkowymi młodego bydła limousine,
jak również wyniki badań przeprowadzonych wczę-
śniej przez inne zespoły badawcze, upowazniają do
zastanowienia się nad faktem praktycznego wykorzy-
stania polimorfizmu Leu/Val w genie hotmonu wzTo-
stu w programach selekcyjnych bydła mięsnego. Wy-
niki badań dotyczące wpływu polimorfizmu w części
promotorowej genu GH (GH-MboII) na użytkowość
mięsną bydła rasy limousine nie wykazaĘ zrożntco-
wania badanych cech użytkowych, wydaje się jednak,
iż powinny być kontynuowane, poniewaz są to, we-
dług wiedzy autorów, pierwsze tego typu badania na
świecie.
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