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Genetic distance between atctic and siluet fox populations based on transfeliln polymolphism

Summaly
The aim of this study was to try to estimate the gerretic distance betlveen arctic fox populations (n:296

individuals) and silver fox populations (n:251 indir,idua|s) based on polymorphism in transferrin loctts. In
arctic fox, transferrin has two a|leles: Tfl and Tl§ rvith frequencies 0.473 and 0.527 respectively; in silver fox
there are also two a|leles: Tfl (0,245) and TF (0,755). On|y one of three forms of transferrin (F) was observed
in both populations, with very low frequencies. This situation is probably correlated rvith the fact that the
genetic distance between these trvo species is large. This might suggest that these species have a common
ancestor, but a long time ago they were separated and remained in genetic isolation.
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Lis pospolity (Vulpes vulpes L.) i lis polarny (Alo-
pex lagopus L.) występowały na terenie Europy w póż-
nym pleistocenie. Przesuwanie się lodowca spowodo-
wało rozdzielenie obszarów występowania tych gafun-
kow. Lis polarny zajął strefę arktycznąpołkuli północ-
nej oraz !\ryspy Oceanu Lodowatego i Wyspy Aleuc-
kie, natomiast lis pospolity zalS teren Europy, Azji,
północnej Afryki, Ameryki Połnocnej,

Oba gatunki lisa hodowane w fermach znacznieroż-
nią się biologią cechami morfologicznymi oraz ka-
riotypem, występowaniem dodatkowych chromoso-
mow i zmiennością heterochromatyny. Garnitur chro-
mosomowy lisa pospolitego składa sięz 17 par chro-
mosomów (27), natomiast lis polarny charakteryzuje
się polimorfizmem kariotypowym wywołanym fuzją
centry czną (translokacj ą Robertsona), stąd osobniki
mogą mieć 48, 49 lub 50 chromosomów (7, 28). Lis
pospolity posiada także dodatkowę struktury określo-
ne jako mikrochromosomy (chromosomy B), ktorych
liczba jest zmlęnna i wynosi od 0 do 8 (21),

Licznę b adania pt zeprow adz o n e w p o pu l acj ach obu
gatunkow lisów (I,2, 4, 5, 9, 70, I5-I7, 20, zs)wyka-
zały,że różniąsię one m.in. typami transferyny, gliko-
proteiny (beta-globuliny) zbudowanej z pojedyncze-
go łańcucha polipeptydów posiadającego dwa aktyw-
ne centra, wiĘące dwie cząsteczki Fe]*, Aktywność
obu centrów zwtązana jest z funkcją jakąpełni trans-

feryna w organizmie - transport jonów metali, takich
1ak: żelazo, cynk, miedż,magnez, mangan. Pod wzglę-
dem genetycznym transferyna lznawanajest za biał-
ko heterogenne, które wykazuje dużę zróżnicowanie.
Oznacza to, ze w obrębie jednego gatunku występują
rożne typy transferyny, które rożnią się między sobą
składem aminokwasollym, a tym samym ruchliwością
elektroforetyczną.

Występowanie licznych podob ieństw i r ó żnic zar ow -
no o charakterze genetycznym, jak i ftzycznym mię-
dzy lisem polamym a lisem pospolitym upowaznia do
podj ęcia badań porównawc zy ch nad polimorfi zmem
transferyny w celu określenia dystansu genetycznego
między populacjami tych dwóch gatunków. Dodatko-
wym celem badań było określenie ewentualnych
związkow między polimorfizmem transferyny a nie-
ktorymi cechami użytkowymi lisów pospolitych i li-
sów polarnych.

Matetiał imetody
Badaniamj objęto lisy polarne i pospolite hodowane

w fennie w Sniatach (woj. wielkopolskie) w latach 1997-
-1999. Pobrano próbki krwi od 547 niespokrewnionych
osobnikóW w tym 25l lisów pospolitych (172 samce i 79
samic) oraz 296lisów polarnych (2I2 samców i 84 sami-
ce),przy czym krew pobierano zżyły dostopowej zwierząt
hodowlanych i z serca osobników ubitych w celu pozyska-
nia skór. Uzytkowośc lisow określano cechami miotu po-*' I]adania finansorralle przez KBN ._qrant nl 5 Po6D 0l8l6



chodzenia, łącznymiocenami pokroju oraz ocenalTi bar-wy
okryrły i typubarrłmego (odcienia) banły okrywy włosowej.

Krew pobraną od zwierząt odwirowano w celu uzyska-
nia surowicy. Przeprowadzano elektroforezę naĘwną w pio-
nowym J,5oń żelu poliakrylamidowym z zastosowaniem
metody Juneja i Ghane (8) oraz systemu buforów Laemm-
liego (14) z niewielkimi modyfikacjami, Modyfikacje te
polegały na zastosowaniu cieńszego i mniejszego zelu, usu-
nięciu z buforów środków denaturujących (SDS i mercap-
toethanolu) oraz prowadzeniu elektroforezy pionowej za-
rniast horyzontalnej, Elektroforezę p.o*udruno w apara-
cie Mini-Protean II firmy BioRad. Między pionowe szyby
wylewano ],5oń żeI rozdzielający oraz 40ń żę1 zagęszcza-
jący. Elektroforezę przeprowadzano w temperaturze 4"C
przy 100 Y oraz400 mA przez3h.ZeIe barwiono roztwo-
rem Coomassie Brilliant Blue R250 przez30 minut w tem-
peraturze pokoj owej i odbar-wiano roztworem odbar-wiaj ą-
cymo składzie CH_,OH : CH.COOH : HrO (300ml : l00 ml :

600 ml) przez około 2 godziny. Po odbarwieniu żele archi-
wi zowano komputerowo i przeprow adzan o analizęuzyska-
nych pra3ków.

Wartości frekwencji alleli transferyny wykorzystano do
oszacowania dystansu genetycznego między lisem polar-
nym a lisem pospolitym. Do oszacowania wartości dystan-
su genetycznego wykorzystano program Stat-Gen (1l),
w którym za podstawę oszacowania posłuzyły wzory opra-
cowane przez Nei'a (26) oraz Sokala i Sneath'a (26). W celu
lepszego scharakteryzowania obu gatunków obliczono dla
nich wskaźnlki heterozygotyczności (HET) olaz indeksy
polimorfi czności (PIC) wykorzystu;ąc wzory zapropono-
waneprzęzBolsteina i wsp. (3), Nei'a i Roychoudhury'ego
(19) oraz Otta (21).

Użytkowość, pokrój oraz barwę i typ bar-wny okrywy
lisów z róznymi typami transferyny poddano dwuczynni-
kowej analizie wariancji, Do porównania średnich wartoś-
ci cech pokroju zwlerza! oraz cec|lreprodukcyjnych samic
lisów obu gatunków charakteryzuj a.cych się po szc zególny-
mi fenotypami transferyny uzyto testu Duncana. Oblicze-
nia wykonano przy uzyciu pakietu statystycznego SAS (24).

Wyniki iomówienie

W regionie transferyny (ryc. 1 i 2) stwierdzono wy-
stępowanie pięciu rożnych fenotypów, z ktorych je-
den był wspolny dla obu gatunków (FF), a zpozosta-
Ęch dwa występowaĘ w grupie lisa polarnego (SS,
FS) i dwa (DF i DD) w populacji lisa pospolitego.
Fenotyp FF na elektroforeglamie występuje w formie
dwoch linii, fenotyp SS charaktęryzuje się także wy-
stępowaniem dwoch ptĘków, ktore jednak migrują
wolniej niżprĘki FF, a wariant FS na elektroforegra-
mie widoczny jest w postaci czteręchprązkow. Feno-
typ DD charakteryzują dwa prązki, migrujące jednak
szybciej niż prĘki wariantu F. Układ otrzymanych
prążków podobny j est do wyników otrzymany ch przez
Juneja i wsp. (9) oraz Brodackiego i Kostro (5).

W populacjach lisa pospolitego i lisa polarnego
wystąpił allel TfF, allel Tfr był charakterystyczny jedy-
nie dla lisa polarnego, a allel TP - dla lisa pospolitego

Ryc. 1. Rozdział elektroforetyczny
politego
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Ryc. 2. Rozdział elektroforetyczn)/ białek surowicy lisa po-
larnego

(ab. 1). W badanej grupie lisow polarnych domino-
wał pod względem częstości wariant S (0,527), nato-
miast w populacji lisa pospolitego - wariant D (0,755).

Balbięrz i wsp. (1) stwierdzili 6 różnych fenoĘpow
transferyny w populacji lisa polarnego: AA, BB, AB,
AC, BC i CC. Jedynie w tych badaniach stwierdzono
obecność trzęch alleli, Późniejsze prace wskazująna
występowanie w populacji tego gatunku jedynie alleli
F i S, odpowiadających allelom oznaczonym przęz
Balbięrzai wsp. (1) jako B i C. Madeyska-Lewandow-
ska i wsp. (15-17) stwierdzili występowanie w popu-
lacji lisa polarnego trzech fenotypow transferyny: FF,
FS i SS i tylko dwoch: DD i DF w populacji lisa po-
spolitego, z częstościami alleli Tfl 0,327 i Tf - 0,673
w populacji lisa polarnego oraz Tfl - 0,040 i TfD
0,960 w grupie lisapospolitego. Niini i wsp. (20i) ana-
lizowali polimorfizm białek surowicy krwi w po-
pulacjach lisa polarnego i lisa pospolitego pochodzą-
cychzróżnych ferm duńskich i fińskich, i stwierdzili,
że pr aw le wszędzie (opr ó cz j ednej fermy) dominuj ą-
cym allelem pod względem częstości był allel Tff
w przypadku lisa polarnego (od 0,57 do 0,89), aw przy-
padku lisa pospolitego allel TfD (od0,92 do 1,00).



Tab. l. Frekrrencje genoĘ,pórr i alleli transfery,n1 rr badanej popuIacji lisa polarnego
i Iisa posptllitcgo

Tab,2. Dl,stans gcnetvcznl,międz."- populacją lisa polarnego a lisa pospolitcgo oraz,rvspół-
czl,nnik heterozlgot_v"czności (HET) i PIC w tvch populacjach

Częstości alleli Tfl i Tf w populacji lisa polarnego
określone w badaniach własnych (tab, 1) mniej się róż-
niąniż w innych badaniach prowadzonych na terenie
Polski ( l 5- l 7) i przyjmują warlości pośrednie dla po-
pulacji lisów polarnych w Polsce i w krajach skan-
dynawskich (20). Ferma, lv której prowadzono bada-
nia, korzystała od 1983 r. z imporlu lisow polarnych
z Norwegii, Finlandii i Danii. Prawdopodobnie ptzez
włączenie zwierząt importowanych do tozrodu uzy-
skano zmianęczęstości alleli Tf i TfS (tab. 1) w po-
równaniu z innymi fermami lisa polarnego w Polsce
(15- 17). W przypadku lisa pospolitego frekwencje al-
leli TP i TfT odbiegają w podobny sposob (tab. l) od
zanotowanych w innych badaniach polskich (15-17)
i skandynawskich (20). Możliwe; że powodem jest
użycie do rozpłodu w fermie w Sniatach lisów sre-
brzystych i mportowany ch z Kanady.

Warlości dystansu genetycznego obliczone na pod-
stawie polimorfizmu transferyny są stosunkowo wy-
sokie (tab. 2). Najprawdopodobniej spowodowane to
jest tym, że na trzy all'ele, ktorych obecnośc stwier-
dzono w przypadku transferyny surowicy krwi lisów,
jedynie allel TfT jest wspólny dla obu gatunków. Nie
jest on natomiast allelem dominującym pod względem
częstości w populacji lisa pospolitego i rv populacji
lisa polarnego.

Znacznię mniej szy dystan s genety czny wystąpił
między populacjami psowatych (8 populacji wilków,
6 populacji kojotow oraz populacja szakala złociste-
go) w Północnej Ameryce (23). Wartości dystansu
oszacowanego na podstawie frekwencji alleli dla l0
/oci mikrosatelitarnych kształtowały się na poziomie
od 0,116 (między populacjami kojotów z rejonu Wa-
szyngtonu i Kalifornii) do 0,87l (między populacją
wilka z obszanl, Vancouver i populacją kojotów z ob-
szaru AlbeĘ). Lade i wsp, (I3) analizowali polimor-
fizm siedmiuloci mikrosatelitarnych (DB1, DB3, DB4,
DB6, C2I3, OB i VD- i 0) w populacjach lisa pospoli-
tego pochodzących z Australii i z Philip Island. Naj-
wyższe wartości dystansu genetycznego nie przekra-
czały 0,20 między lisami z kontynentu i z Philip Is-
land. Podobnie niskie wartości dystansu (od 0,00 do

0,18) określili Rintamiiki
i Tdhtinen (22), na podstawie
frekwencji alleli w czterech
lo ci mlkrosatelitarnych, mię-
dzy populacjami lisa pospoli-
tego utrzymywanymi w roż-
nych fermach w Finlandii.

W świetle tych wyników,
wartości dystansu genetyczne-
go oszacowane w badaniach
własnych (tab.2) między dwo-
ma gatunkami na podstawie
l o c u s tr ansfęryny należy uznać
zamiarodajne, to jest odpowia-
dające gatunkom, które posia-
dając wspólnego przodka,

dawno rozeszły się i pozostawały w izolacji genetycz-
nej. Potwierdzająto wyniki badań Wayne'a (29),któ-
ry podzielił psowate w swoich badaniach na cztęry
grupy: wilkopodobne (m.in.: szakal,kojot, szary iczer-
wony wilk), pso\Ą/ate Południowej Ameryki (m.in.
bushdog i lis krabowy), lisopodobne (m,in.: lis pospo-
lib,, lis polarny i fenek) oraz inne (lis szary, jenot) i na
podstawie analizy fragmentow mitochondrialnego
DNA skonstruow ał drzew o lrlogenetyczne psowaĘch
oraz określił ich pochodzenie.

Znamienne jest, ze w przypadku transferyny wskaź-
nik heterozygotyczności i indeks polimorficzności PIC
przyjęły wyższe wartości w grupie lisapolarnego w po-
równaniu z lisem pospolitym . Wyższe warlości HET
i PIC dla lisa polamego (tab. 2) możnawytŁumaczyc
lnną b ar dzi ej zrówno w ażoną często ś c i ą genotyp ó w :

TffTfl -0,304, TflTf'- 0,338, TFTfs - 0,358 niż w po-
pulacji lisa pospolitego (TPTfD - 0,590, TfDTfT 0,331
orazTf Tf - 0,079).

W tab. 3 przedstawiono rozkład częstości alleli trans-
feryny w poszczegolnych odmianach i typach barw-
nych analizowanych gatunków. W obrębie odmiany
niebieskiej lisa polame go wyrażnie rożniĘ się częstoś-
ciami alleli Tfl i Tfl lisy zbardzo jasnym typem banł,-
nym, pTzy czym tóżnice między częstościami alleli
ulegały zmniejszeniu wraz z pociemnieniem okrywy,
osiągając zrównoważone frekwencje obu alleli (po
0,50) w grupie lisów z bardzo ciemnym typem barw-
nym. Wyjątek w ogolnej tendencji stanowiły lisy ciem-
ne (z częstszym allelem Tf), co sugeruje, że zależ-
ność między typem barwnym (lub ogolnie barwą) a fe-
notypem transferyny nie jest prostoliniowa. Drugim
wyjątkiem, bardzo charakterysĘcznym jest lis polar-
ny biały, lecz obecny w genotypie tego lisa dominują-
cy allel cienistości (S) nie pozwala ujawnić działania
innych genow odpowiedzialnych za batwę okrywy
włosowej (6). Brodacki i wsp. (4) analizowali rózne
odmiany barwne lisa pospolitego i stwierdzili obec-
ność tylko jednego allelu transferyny - TfA, Tymcza-
sem w badaniach własnych (tab. 3) stwierdzono roż-
nice w częstości alleli transferyny i ich rozkładuw za-
lezności od barwy okrywy i/lub jej typu barwnego.

Lis polarny

Lis pospolily

0,000

0,590

0,000

0,331

0,304

0.079

0,338

0,000

0,358

0,000

0,000

0,755

0,473

0,245

0,527

0,000
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Tab. 3. Frekwencje a|leli transferyny }1, poszczególnych odmianach i t1,-
pach barwnych w populacjach lisa polarnego i lisa pospolitego

0dmiana
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TlF

Tf

n

0,50

0,50

10

0,23
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11

0,42

0,58
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0,49

173
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eg0
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0,33

0.67

3

złocista

0 00
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Tab. 4. Średnie \yartości cech w zależności
pospolitego i lisa polarnego

od fenotl,pu transferl,ny w populacji lisa

Medycyna Wet. 2003, 59 (9)

W przypadku lisa polarnego stwierdzo-
no istotne różnice między fenotypami SS
i FS pod względem Iiczby urodzonych
SZcZęnląt w miocie oraz mlędzy fenoĘpa-
mi FF i SS pod względem średniej masy
clała pTzy odsadzeniu szczęn:rąt od matki
(tab. Ą. Osobniki o fenotypie SS pocho-
dziły z najliczniejszych miotóW co moze
wskazywać na to, że ich matki - nosicielki
allelu Tf mogĘ charakteryzować się licz-
niejszymi miotami. Niestety, nie badano
fenotypow transferyny tych samic, stąd nie
można określić, czy istnieje jakikolwiek
zw iązek między polimorfi zmem trans fery-
ny i uzytkowością rozpłodową lisów. Do-
tychczasowe badania nie dostarczyły ja-
kichkolwiek przesłanek, upow azni aj ących
do takiego wnioskowania. Lisy z fenoty-

pem transferyny SS osiągnęĘ
i stotni e niższą masę ciała pr zy
odsadzeniu od matek (w 7. ty-
godniu życia) od lisów zfeno-
typem FF, bo pochodziĘ zlicz-
niejszych miotów przy urodze-
niu i przy odsadzeniu od matek.

Wartości dystansu geneĘ cz-
nego między badanymi popu-
lacjami lisa, określone na pod-
stawie polimorfizml w locus
transferyny wskazują stosun-
kowo duże zr ożnicowanie mi ę-
dzy gatunkami lisów w locus
transferyny, wynikaj ące naj -
prawdopodobniej z tego, że
spośród trzech alleli jedynie
Tfl jest wspólny dla obu gatun-

W obrębie drugiego gatunku (tab. 3) stwierdzono
najwyższąfrekwencję allelu TP (0,77 i 0,78) wśród
lisow naj c iemniej szych (srebrzyste i L<r zy żak|), nieco
mniejszą (0 ,] 1 i0,69) w grupie jaśniejszych lisow pło-
mienistych i białoszyjnych, natomiast wysoka frekwen-
cja allelu Tf wystąpiła w grupie jasnych, popielatych
lisow platynowych (0,67) i lisów złocistych (1,0).
Z uwagi na bardzo maŁe liczębności lisow odmian
barwnych (nie należących do odmiany srebrzystej), re-
nltaty te na\eży traktować sy gnalni e i p opr ze ć w pr zy -
s zło ś c i b adaniami na li c zniej s zy ch grup ach zw ier ząt.
B adania Kro śni cki ej -B omb Ą (I 2) wykazaĘ, że mię-
dzy barw ąokrywy włosowej oraz ilością pierwiastków
biochromowych (że7azo, mledź, mangan, chrom) we
włosach zwterząt występuje wyrażna za|ężnośc.
Z uwagi na funkcję transferyny w organizmachzwie-
rząt można ptzypuszczaó, że charakter zwtązka wy-
stępującego między barwąwłosów a typem transfery-
ny moze wynikać zróżnejjej aktywności w transpor-
cie jonów metali w zależności od allelu (TfD; Tf i Tf),
co moze w sposób pośredni warunkowac barwę okry-
wy włosowej zwterząt.

ków. Allel ten charakteryzuje się mniejszą częstością
(0,473) od allelu TfS (0,527) w populacji lisa polarne-
go i równieżmntejszączęstością (0,245) od allelu TP
(0,755) w populacji lisa pospolitego.
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1 16
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260

260
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7,82

1,25a

9,05a

7,86
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25,50

1 0,07b
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Objaśnienie: a. b - średnie oznaczone róznyl-rri literarrli różnią się istotnic przy p < 0.05
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Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, ?upowaznienia Komisji
ds. Specjalizacjilekarzy weterynarii, ogłasza nabór na studia specjalizacylne z chirurgii weterynaryjnej.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszac się do dnia 30 września 2003 r, Przewidujemy rozpoczęcie
specjalizacji w lutym 2004 roku. Szczegółowe warunki w sprawie trybu i zasad uzyskania tytułu
specjalisty przez lekarza weterynarii uregulowane zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
iGospodarki Zywnościowej z dnia 28 listopada 1994 roku, Dz. U. Nr 131. W myśl wyżej cytowanego
Rozporządzenia warunkiem przyjęcia lekarza weterynarii na studia specjalizacyjne jest wykazanie się
co najmniej 2-|etnim stazem pracy zawodowej. Wniosek kandydata ubiegającego się o przyjęcie na
st u d i a specj alizacyjne powi n i e n zawier ać,,

} imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,
} określenie miejsca zamieszkania (adres, telefony, fax),
} informacje o przebiegu pracy zawodowej z podaniem zajmowanych stanowisk,
} określenie aktualnego miejsca pracy l zajmowanego stanowiska,
} informacje o ukończonych kursach specjalistycznych,
} informacje o publikacjach.

Do wniosku należy dołączyc:

} odpis dyplom u lekarzaweterynari i,

} odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa do
Wykonywania zawodu,

> deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacjiprzezlekarzaweterynarii lub zatrudniający
go zakład pracy,

Podania proszę kierować bezpośrednio na adres:
Katedra iKłin]ka ChirurgiiWydziału Medycyny Weterynarylnej Akademii Rolniczejwe Wrocławiu, 50-366 Wrocław,
p1 Grunwaidzki 51 , d* dnia 30, 09. 2003 r"

Jednym z warunków przyjęcia na studia będzie kolejność zgłoszeń kandydatów. llośc miejsc ograniczona.
Osoby zainteresowane specjalizaąą z chirurgii mogą uzyskać informację w tej sprawie w Katedrze i Klinice
ChirurgiiWydz. Med. Wet. ARwe Wrocławlu, pl. Grunwaldzki5l,te|.071-320 5-3 50,071-320 53 55.


