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buhajów. Do rozrodu wybierane są te buhaje, które
pr zekazuj ą p otomstwu (c órkom) mniej s zą skłonno ś ć
do zachorowania na zapalenie wymienia. W 1999 r.
zap o czątkowano gromadz eni e wyników dotyc zących
liczby komórek somatycznych w mleku krow w ogol-
rropolskiej bazie danych. Stwarza to nowe możliwoś-
cizwalczania tej choroby w populacji bydła mleczne-
go w Polsce .W przyszłości mozliwe będzie zatem wy-
bieranie do rozrodu buhajów przekazujących potom-
stwu mniejszą podatność na tę chorobę. Podatność ta
oceniona byłaby w Polsce tylko na podstawie odpo-
wiednio niskiej liczby komórek somatycznych (wskaz-
nika stanu zdrowia) w mleku. Ocena podatności na
podstawie występowania u corek klinicznych postaci
zapalenia wymienia nie jest u nas mozliwa, poniewaz
takich przypadków nie rejestruje się w ogólnopolskiej
bazie danych. Nalezy jednak pamiętać, że mastitis na-
IeĘ do cech niskoo dziędzicza7nych. O wystąpieniu tej
choroby decydujągeny osobnika Ęlko w około 2-I5%
(w zależności od wskaźnika mastitis) (23). Z tego
wynika, że selekcja zmierzająca do ograniczeniawy-
stępowania mastitis w oparciu o wartości genetyczne
zwrcrząt oszacowane na podstawie liczby komórek
somatycznych będzie powolna.

Innym sposobem wybierania do rozrodu buhajów,
które przekaz.uj ą p otom stwu (c órkom) mni ej szą skłon-
ność do zachorowania na zapalenie wymienia, jest se-
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Mastitis is a diary cattle disease diflicult to combat with veterinary methods and leading to tremendous Iosses
in cattle breeding. Recent literature on the application of molecular genetics to combat the spread of the disease
has been revierved in the article.

It is generallv known that susceptibility to udder inflammation is of polygenic nature. Scientists from many
research centers all over the world are carrying out extensiye research to detect genetic mechanisms of suscep-
tibiliĘ,to this disease in various corvs. The main aim of the study is the search for the genetic markers of mastitis
and the means of using them in selection. A relationship betrveen the polymorphism of marker 513, genes DRB3,
CDl8, lactoferrin, lysozyme and frequont occurrence of mastitis among cows has been established.

The above mentioned results make it possib|e to use marker 513 and genes DRB3, CD18, lactoferrin and
lvsozyme as candidate genes for mastitis resistance. Nlore comprehensive and complel research, however, is
needed to brecd cows with better-deve|oped resistance to udder inflammation.
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Zapa|enie wymienia należy do kosztownych i trud-
nych do opanowania metodami weterynaryjnymi cho-
rob bydła mlecznego. Trudności ze zwalczeniem tej
choroby wynikają przede wszystkim zbardzo złożo-
nych przyczyn jej występowania. Czynnikami etiolo-
gicznymi mastitis są najczęściej bakterie , a także wl,-
rusy, grzyby i pierwotniaki (l6), Stwierdzono gene-
tycznę różnice w podatności krow na tę chorobę, po-
twierdzone badaniami wartości hodowlanej liczby ko-
mórek somatycznych w populacji bydła hodowanego
w Polsce (żż).W genetyczne uwarunkowanie chorób
bydła moze być zaangażowana rożna liczba genów.
O wystpieniu pewnych chorob decyduje mutacjajed-
nego genu. Przykładem takiej choroby jest wrodzony
niedobor leukocytarnych cząstec zek adhezyjnych (lub
w,rodzone upośledzenie zdolności leukocytów bydła
do adhezji - BLAD), Natomiast mastitis jest chorobą
o ktorej wystąpieniu decyduje wiele genów (polige-
nic znĄ . M echan izm y genęly c zne r o żnej p o datno ś c i na
tę chorobę nie zostały jeszcze dokładnie poznane.

Programv hodowlane bydła mlecznego na świecie
rł,ykorzysfuj ą rł, selekcj i krów różnice genetyczne bu-
haj ów pod względ em przekazywania potomstwu po-
datności iub oporności na mastitis. Róznice te ocenia-
ne są zwyft le na podstawi e comi esięcznych ba dań licz-
by komórek somatycznych w mleku lub wystąpienia
kiinicznych przypadków mastitis u córek ocenianych
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lekcj a wspomagana markerami (marker-as sisted selec-
tion - MAS), ktora wykorzystuje markery genetyczne
do przewidywania wartości genetycznej zwterząL
MAS polega na wykorzystaniu markerów geneĘcz-
nych do identyfikacji specyficznych obszarów chro-
mosomów, gdzie są ulokowane geny wpływające na
różnę cechy ilościowe, tak zwane QTL (quantitative
trait loci). Informacje na temat tych obszarów mogą
byc wykorzystywane w programach doskonalenia
zw ier ząt go spodarskich do zidentyfi kowani a osobni-
ków z korzystnym wpĘwem QTL na cechę (3). Mar-
kery genetyczne uzywane w selekcji wspomaganej
markerami sązwlązane z QTL. Miarą tego powiąza-
nia jest częstość rekombinacji pomiędzy QTL amar-
kerem, ktora zalęży od odległości w chromosomie,
w jakiej leży QTL od markera (będąca funkcją odleg-
ło śc i między nimi). Innym r o dzajem markerów są mar-
kery bezpośrednio wpływające na cechę; lokalizuje się
je za pomocą sekwencjonowania (5). W przypadku
podatności na zapalenie wymienia, o której decyduje
wiele genów, trwająbadania nad poszukiwaniem mar-
kerów geneĘcznych powiązanych z wystąpieniem lub
nie, tej choroby.

Selekcja wspomagana markerami, odnosząca się do
mastitis nie została jeszcze zastosowana w hodowli
w zadnym kraju, ale dĘy się do szybkiego jej wpro-
wadzenia. Teoretycznie oceniono (na podstawie ba-
dań symulacyjnych), ze zastosowanie w hodowli MAS
moze spowodować wzrost efektywności selekcji, skró-
cenie odstępu między selekcjonowanymi pokolenia-
mi oraz obniĘć koszĘ doskonalenia geneĘcznego (4).
Metoda ta możę poprawić efektywność s elekcj i szczę-
gólnie w przypadku cech dziedziczonych w niewiel-
kim stopniu (takich jak skłonność do zachorowania
na zapalenie wymienia), a więc można się spodzie-
wac wyrażnej poprawy stanu zdrowia wymienia ho-
dowanych krów szybciej niżprzy zastosowaniu jakiej-
kolwiek innej metody selekcji. Dodatkową zaletą MAS
jest również to, że informacja o markerach genetycz-
nych mastills jest możliwa do uzyskania jużw przy-
padku młodych buhajóq podczas gdy zapadalność na
mastitis można mierzyc za pomocąliczby komórek
somatycznych w mleku dopiero u ich potomstwa i to
tylko u córek, które są co najmniej w pierwszej lakta-
cji. Tak więc wykorzystanie informacji o ńarkerach
pozwoli na bardzo wczesne stwierdzenie czy młody
buhaj nte przekaże skłonności do zachorowania na tę
chorobę swojemu potomstwu.

Prace nad mapowaniem QTL powiązanych zltczbą
komórek somatycznych w mleku i występowaniem
mastitis u bydła rasy holsztyńskiej prowadzone są
w USA od 1996 r,ZbadańAshwell i wsp, (1, 2) wyni-
ka, że najbardziej prawdopodobna pozycja QTL od-
powiadających za liczbę komórek somatycznych
w mleku znajduje sięna chromosomie 23, blisko mar-
kera 513. Stwierdzono również markery powiązane
zltczbąkomórek somatycznych na chromosomie 6, 7
iI0 (27). Mapowaniem QTL odpowiadających zazdro-

wie wymieniazajmlje się także inna grupa badawcza
w USA (30), wspołpracująca z naukowcami francu-
skimi. Stwierdzili oni występowanie QTL wpływają-
cych na częstośó klinicznych przypadkow mastitis na
6 i 1] chromosomię oraz QTL związanych zwyższą
lub nizszą liczbą komorek somaĘ czny ch na I 3, I 4 i 26
chromosomie. Mapowaniem genomu bydła w poszu-
kiwaniu markerów genetycznych zajmowali się rów-
nież naukowcy holenderscy. Schrooten i wsp. (21), po-
szukując QTL odpowiadających między innymi za
zdrowie wymienia, stwierdzili ich występowanie na
chromosomie 13 i 19. DoskonaĘm materiałem do ba-
dania markerów geneĘ czny ch m as titis są dane zebra-
ne przez naukowców norweskich. Norwegia bowiem
jest pierwszym krajem, który wprowadził na szeroką
skalę syste m zbier ania danych doty czący ch zdrowot-
ności krów mlecznych i obok informacji natematltcz-
by komórek somatycznych w mleku sąrówniez zbie-
rane dane na temat wystąpienia klinicznychprzypad-
ków mastitls. W większości krajów zbieranie tych da-
nych jest bardzo trudne, poniewaz niektóre przypadkt
są leczone bezpośrednto przez hodowcę, co nie jest
w ogóle rejestrowane. W krajach skandynawskich na-
tomiast o c ena przyp adku kliniczne go przepr ow adza-
na jest przez lekarza weterynarit, gdyż tylko on jest
uprawniony do podawania krowom antybiotyku. Le-
kar z ten j e dnocze śni e o dnotowuj e przypadek klinicz-
ny w ogólnokrajowej bazie danych. Wyniki mapowa-
nia przedstawione przęz badaczy norweskich (12),
stwierdzaj ące występowanie QTL odpowiedzialnych
za skłonność krów do zachorowania na kliniczną po-
stać mas tit is na chromosomach 6, 3, 4, L 4 i 27, sąszcze-
gólnie wartościowe z powodu unikalności obszernej
bazy danych.

Mapowani e, po le gaj ąc e na poszukiwaniu markerów
danej cechy, wymaga krzyżowania osobników nale-
żących do odmiennych genetycznie ras, jak rownież
osobników w obrębie rasy o zrożnicowanej uzytko-
wości. Do mapowania niezbędne są takze wielopoko-
leniowe rodziny, w których następuje segregacja cech
i markerów genetycznych. Do takich badańwymaga-
ne jest użycie co najmniej pokolenia F2, Stworzenie
tego rodzaju rodziny referencyjnej wymaga duzych
nakładów finansowych,zajmuje wiele czasu i jest pra-
cochłonne. Kolejnym, trudnym etapem badań po zna-
lezieniu markera danej cechy jest identyfikacja genu
lub genów określonych jako znaleziony QTL.

Altematywną strategiąjest poszukiwanie genow lub
markerów, ktorych produkty wpływaj ą bezpośrednio
na poziom badanej cechy. Konieczne j est tu wykorzy-
stanie informacji o biologii oraz funkcji ich produk-
tów w organizmie. Tego typu badania nie wymagają
Wzyżowaniaróżnychrascz!teżosobnikówodrębnych
genetycznie, co umozliwia wykorzystanie w badaniach
Iiczniej szej p opul acj i zw ter ząt. P o zw ala to na do kład-
niejszą analizę statysĘczną,w przypadku badania loci
zmaĘmwpływem na cechę.



P o s zukiw an i e g enów p ow iązany ch z zap adalno ś c i ą
krów na zapalenie wymienia rozpoczęto od genow
należący ch do główne go układu z go dno ś ci tkaŃowej
(MHC), ponieważ znaleziono wcześniej powiązanie
pomiędzyĘmi genami i innymi chorobami bydła (13,
14,15,28). MHC u bydła zlokalizowano na 23 chro-
mosomie; zawlera on trzy klasy genow. Produkty ge-
nów klasy I oraz II biorą ldziaŁ w wyrvoływaniu i re-
gulacji odpowiedzi immunologicznej, Geny DR sys-
temu BoLA (antygen głównego kompleksu zgodności
tkankowej klasy II u bydła) i ich produkty są najbar-
dziej typowe dla genów MHC. SzczegóInie gen DRB3
jest genem, który zbadano najdokładniej. Jest to gen
wysoce polimorficzny, wykryto ponad 90 jego różnych
alleli (6, 26).Badaniem genów kandydujących podat-
ności na mastitis (czy|i genów, co do których przy-
puszcza sią ze odpowiadająza wystąpienie podatności/
/op omo ś ci na m a s t i t i s), należący ch do główne go kom-
pleksu zgodności tkankowej zajmowali się Kelm i wsp.
(11), Stwierdzili oni powiązanie allelu DRB3.2*16
z wyższąwartością hodowlaną liczby komórek soma-
tycznych (p < 0,05) otaz wztost częstości klinicznej
postaci mastitis u osobników z allelem DRB3.2x8.
Odwrotną zależnośc, czyli spadek częstości zapaleń
z objawami klinicznymi, zanotowano u osobników
z allelem DRB3.2* 1 1 i DRB3.2*23.Przeciwne wyni-
ki natomiast otrzymali Sharif i wsp. (20). Wykazali
oni wpływ allelu DRB3.2x16 na obnizenie liczby ko-
mórek somatycznych lv mleku krów rasy holsztyńskiej
w Kanadzie, ZnależIi również istotną zależność po-
między allelem DRB3.2*23 a częstszym występowa-
niem klini czny ch zapa\eń wywołanych bakteriami
E. coli. Zprzedstawionych badań wynika, że wybrane
allele w obrębie genu DRB3 mogą być potencjalnie
użyteczne j ako geny odpowiadaj ąc e za zdrowotno ść
wymienia, a|e zagadnienie to wymaga dalszych badań
na dużych grupach zwierząt o rożnym pochodzeniu.

Znalęziono r ównteż powiązanie pomiędzy wystę-
powaniem mutacji w locus CD 18 a częstościąklinicz-
nych przypadków mastitis ( 1 1 ). CD 1 8 jest genem ko-
duj ącym j edną z podj edno stek B, -inte gryny ; mutacj a
w tym genie jest odpowiedzialnaza wystąpienie u by-
dła choroby BLAD, przejawtającej się padnięciami
cieląt w pierwszych miesiącach Ęcianaskutek zmniej-
szonej odpomości. U podłoza tej choroby |ezy wro-
dzony niedobór leukocytarnych cząstec zek adhezyj -
nych, ktore odgrywają istotną rolę w prawidłowym
funkcj onowaniu układu immuno 1o g iczne go ( 8, 9).

Badania genów warunkujących podatność na mas-
titis dotyczą równiez polimorfizmu genu laktoferyny
t |izozyml. wykazujących ekspresję w makrofagach
i tkance gruczołowej wymienia (ż5). Lizozym bierze
udział w ro złJadzie ściany komórkowej bakterii Gram-
-dodatnich, co w efekcie prowadzi do ich |izy. Lakto-
feryna jest to białko wielofunkcyjne, ale jego głow-
nym zadaniem jest zapobieganie infekcjom bakteryj-
nym, Jest to powodowane prawdopodobnie duzym po-
winowactwem tego białka do jonów Fe3*, czerpaniem

tch zę środowiska i pozbawieniem bakterli żęIazako-
niecznego do ich wzrosfu (7).Przypuszcza się ponad-
to, ze laktoferyna moze pełnić funkcję czynnika trans-
kryp cyj ne g o, gdy ż w iąże s ię ze spe cy ftczny mi s ekwen-
cjami DNA (17). Mimo ze mechanizm działania wy-
mienionych białek nie został jeszcze do końca poznany,
wiadomo, że ich poziom wzrasta znacznie podczas
infekcji gruczołu mlekowego. W Niemczech prowa-
dzone sąprace nad poszukiwaniem powiązań pomię-
dzy p o limo r ftzmem g enu 1 akto feryny i ltzo zy mu a wy-
stępowaniemzapalenia wymienia u krów (24). Nato-
miast rv Polsce prowadzone są badani a nad powiąza-
niem polimorftzmu genu lizozymu z doskonaleniem
cech odpomości naturalnej ubydła (29). Poszukuje się
r ów nież genów sprzężony ch z p odatno ścią na m as t i tis
u bydła, zlokalizowanych w chromosomie 18 (18, 19).

W n aj n o w s zy ch b adani a c h g enety czny ch wyk orzy-
stuje się do identyf,rkacji genów poziom ich ekspresji.
Celem tych badań jest wykrycie genów, które wyka-
zująekspresję w róznych tkankach i pewnych stanach
ftzjologicznych. Znajdule to zastosowanie w pracach
nad reakcją obronną organizmu na choroby, gdzie eks-
presja genow występuje w odpowiedzinawzrost bak-
terii patogennych w zaatakowanych tkankach. Bada-
nia te mogą w przyszłości znalężc zastosowanie w po-
szukiwaniu genów odpowiedzialnych za wystąpienie
mastitis ( 10). Szeroko znanym faktem jest osłabienie
reakcji obronnej układu immunologicznego krowy
w okresie okołoporodowym t w związku, z tym częst-
sze występowanię zapalenia wymienia w tym czasię.
Podaje się rózne przyczyny tego zjawiska, Niewątpli-
wie w wyjaśnieniu tej prawidłowości pomogą bada-
nia poziomu ekspresji genów w makrofagach i limfo-
cytach krów w różnych stadiach laktacji iw zalężnoś-
ci od stanu zdrowia wymienia.

Zw alc zanie s tanów zap alny ch wymi on krów ml e c z -

nych poprzez poprawę warunków środowiskowych
i leczenie nie przyniosło spodziewanych rezultatów
Częste występowante zapalenta wymienia w wysoko-
wydajnych stadach krów mlecznych zmusza do po-
s zukiwania b ar dziej e fekĘwnych meto d op anowania
tej choroby. Wiadomo, że mastitis ma podłoze gene-

Ęczne. Można się zatem spodziewać powolnej popra-
wy istniejącego stanu w przypadku selekcji do rozro-
du zwierząt mniej podatnych na zapalenie, oceniając
je na podstawie liczby komórek somatycznych lub
występowani a klini czny ch pr zyp adków m a s t i t 

". 
Wy-

korzy stanie w s e l ekcj i markerów geneĘ czny ch m a s t i t i s
pozwoli osiągnąć szybszy postęp w opanowaniu tej
choroby. Kierunek ten j est bardzo obiecuj ący, ale - j ak
wynika zprzeglądu piśmiennictwa - jesteśmy na po-
czątku drogi. Wykorzystanie markera 513 i genów
DRB3, CD 1 8, laktoferyny i lizozymujako wskaźni-
kow podatności/opomości na mastitis wymaga obszer-
niej szych i bar dziej kompleksowych badań. Dopiero
one potwierdzączy zastosowanie Ęch genów w MAS
przyniesie rzeczywisĘ postęp w zwalczaniu zapale-
nia wymienia u krów mlecznych.
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OZGUR N. Y., IKIZ S., BAGCIGIL F., CARIO-
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u klaczy w Turcji wywołane przez Rhodococcus
equi. (Rhodococcus equi pneumonia in a mare in
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Rhotlococcus equi jest rvażnytn Gram-dodatnim zaraz.kicm. który u źrcbiąt
w wicku ponlżej 6 nliesięcy wywoĘe ropnc odoskrzelowe zapalenie płuc, zapa-

leniewęzłórl,chłonrrychijelit Zarazckrzadkoatakujedorosłekonie.U9-letniej
klacz.y 21 dtli po oźrebieniu. 26 lnarca. wystitrpiła gora.czka o nieu,ielkirr-r nasiie-

niu. Leczenie anroksycrdiną przyniosło bardzo dobry ef'ekt Rórłnocześnie na

zapalenie pfuc zachororł,ało źrcbię, u którego odczynen ELlSA sttł,iet,dzotlo in-
f'ekcję R er7łi Wyleczellic źrebięcia lzyskano stosując crytl,oll]ycynQ i ryfampi-
nę Natomiast pod korriec krł,ictnia u klaczy lvystąpił kaszel, rł,yciek z tlosa.

gol-ączka. przl,spieszenie oddechór,v. Z aspiratu pobranego z tclrawicy wyizolo-
u,ano ł. er7rii Polnilno ]eczenja erytronrycyllą i rytarnpiną klacz padła tsada-

rriem sekcyjnyrl strł,iet,dzono odoskrzelorve zapaleni e płuc

G.

SHIBAHARA T., TAKAI H., SHIMIZU C.,ISHI-
KA\ryA Y., KADOTA K.: Ziarniniak nerek u konia
wyTvołany przez Halicephalobus sp. (Equine renal
granulo m a caused by H ali c ep h al o b u s sp e cie s). Yet,
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U l 1-lctniego rrałacha rrysta.piła nagle utrata łaknienia, osłabienie. obrzęk
kolicz_vn. gorączka (38.ó"C) i prz),5plęrr"ni" tętna Po 3 dniach wvstąpiły rtlch),

llaneżowc, skręt głclrł,y i ślinienie, a po 5 dniacb zrł,ierzępadło Podczas sckcji
strł,ierdzono obrzęki tkanki podskórnc,j głorł,v i rvl,broczyn}. znacznego stl)pnia
por,viększenie śleciziony. a rł,lniąższu lrerek tlbccnośc 2 zianriniaktirł, o tu,ardej

konsystencji. cietll-1oszarego koloru Regionalne węzł.v chłonne byĘl nię1:lzlcz-
nie powiększone. opclna trrięI<J<a mózgu i nóżdżku była silnic obrzękła W ple-
parataclr rrlikroskopou,;,clr występorvało ogniskorvc ziaminiakowate zapalelrie
tlcrek. a u,ziaminie i w,kanalikaclr net,kor,lrych stił,ierdzono dojrzałe postacie
i)aruy Hulicephulobus Znial;, rv oś1,odkorvynr trkładzie nerwowym polegały
lla wokółnaczyt-tiorłyclr ltaciekach komćlrkorł,ych, dcrnielinizacji, zrłl,rodrrieniu
aksonóu.. u,akuoiizacji i obecności wybroczytr

G.


