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lhism of,selected,DNA microsatellite sequences and the
obin in Berr:ichone du Cher sheep as well as to test the
morph,ism of erythrocyte lantigens in 6 blood groups,
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sen for analv-
d OarFCB2b.

e of heterozygosity (H), the polymorphic information
ined for each locus. pE lvas also calculated on the basis

The high polymorphism of selected DNA microsatellite sequences (with II and PIC values averaging 0.75
analyzed markers (99.987 %)
er sheep bred in Polarrd.

Kontrola pochodzenia zwierząt od dawna jest ruty-
nowo prowadzona na podstawie genetycznie uwarun-
kowanych cech grupowych i polimorficznych form
białek krwi. Wykrycie polimorfiznru sekwencji mikro-
satelitamych DNA zaintcjowało wiele badań nad moz-
liwością wykorzystania tego polimorfizmu w kontroli
rodowodórv, szczegolnie u koni (5, 9) i bydła (6, 8, 10,
l 1), a także - w mniejszym zakresie u owiec (1).
Kontrola pochodzenia owiec w Polsce prowadzona jest
obecnie w oparciu o analizępolimorfizmu antygenów
erytrocytarnych w 6 układach grupowych krwi oraz
polimorfizmu białek osocza krwi (transferyny) i ery-
trocytów (hemoglobiny). Wykorzystanie do tych ana-
liz polimorftzml mikrosatelitarnego DNA zwiększy-
łoby skutecznośc w wykrywaniu osobnikow z błędny-
mi rodowodami.

Celem badań było określenie polimorfi zmu wybranych
s ekwencj i mikro satelitarnych DNA oraz polimo rftzmu
grup krwi, transferyny i hemoglobiny u owiec rasy ber-
richone du cher, atakże określenie przydatności tych
markerów w kontroli prawidłowości rodowodów

Mateilał imetody
Badania polimorfizmu antygenów erytrocytarnych

w 6 układach grupowych krwi oraz transferyny i hemoglo-
biny przeprowadzono w 3B7 próbkach kr-wi owiec rasy ber-
richone du cher pochodzących z hodowli w województwie
wielkopolskim. Analizę polimorfizmu mikrosatelitarnego

wykonano w 54 próbkach krwi od osobnikow losołvo wy-
branych z tej grupy.

Antygeny krwinek czerwonych identyfikorł,ano za po-
mocą 16 reagentów testorvych: anty Aa, Ab, Bb, Bc, Bd,
Be, Bf, Bg, Bi, PI-B-17, Ca, Cb, Da, Ma, R i 0 w testach
hemolizy i agir,rtynacji. Wszystkie uzyte reagenty testowe.
uzyskane w Zakładzie Imtntlno- i Cytogenetyki Instytutu
Zooteclrniki, poddawane były lniędzynarodowej standary-
zacji w testach porównar,vczych organizowanych przez
Mi ędzyn arodowe Towarzystwo Genetyki Zw i erząt (I SAG

International Society for Animal Genetics).
Polimorficzne warianty transf'eryny i hemoglobiny ozna-

czano za pomocą elektroforezy poziomej w zelu skrobio-
wym metodami opisanynri między innymi przez Ryclrlika
i wsp. (l2).

Do analizy polinrorfizmu DNA wybrano B następujących
/oci: OARCP49. FCB11, OAR119, MAF214, HSC,
MAF65, McM527 i OarFCB20.

Na bazie wyizolor.vanego genomowego DNA amplifi-
kację sekwencji z wybranych loci wykonano nretodą łań-
cuchowej reakcji polimerazowej (PCR) przy uzyciu fluo-
rescencyjnie znakowanych starterów. Sekwencje starlero-
we do powielenia fragmentów DNA z analizowanych loci
pozyskano z internetowej bazy danych http://www.pro-
j ects.roslin. ac,uk/sheepmap. Markery amplifikowano
w dwóch mieszaninach reakcyjnych 5-plex (OARCP49,
FCB11, OAR119, MAF2l4, HSC) i 3-plex (MAF65,
McM527, OarFCB20). Uzyskane produkty PCR poddawa-
no rozdztałowl elektroforetycznemu w 40ń żelu poliakry-
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Tab. 1. \\ skaźniki polimorfizmu alleli grup krrłi (EA), hemoglobin1, (HBB) i transfervn1, (TF) u ołiec rasy berrichone du cher

Locus Alle le Liczba alleli

Slop ie ń

hele rozyg o-

tycznoś ci
w /ocus (H)

lndeks
stopnia

polimorlizmu
(Plc)

Prawdopodo-
b ie ńslw o

wyklucze n ia
(PE)

EAA

EAB

EAc

EAD

EAM

EAR

HBB

TF

ab b

b, bc, bcdlPLB-17, bcfi, bcfiPLB-17, bcPLB-17, bdl,
bdlgPLB-17, beiPLB-17, bliPLB-17, bi, bPLB-17, c,

cdlPLB-17, ce, cel, cefiPLB-17, ci, clPLB-17, cPLB-17,
d, dlPLB-17, e, ef, elPLB-17, ei, |PLB-17, g, i, ilPLB-17,
iPLB-1 7, PLB-1 7, o

ab b

a, 0

a,0

R,o,i

A,B

A,B,c,D,E,P

4

33

4

2

2

3

2

6

0,504

0,81 0

0,329

0,154

0,396

0,423

0,480

0,650

0,390

0,790

0,271

0,142

0,31 7

0,344

0,360

0,600

0,203

0,650

0,140

0,070

0,159

0,178

0,180

0,441

Tab.2. Wskaźniki polimorfizmu sekłl,encji mikrosatelitarnl,ch DNA u olviec rasy berrichone du cher

Locus
Zakres długości

alleli (pz)

L iczb a

alleli

Slopień
hete tozyg otycznoś c i

w /ocus (H)

lndeks stopnia
polimońizmu

(Plc)

Prawdopodobieństwo
wykluczenia

(PE)

Multiplex 1

Multiplex 2

0AR cP49

Fc81 1

oAR1 1 9

MAF214

Hsc

MAF65

McM527

0 arFCB20

83-1 05

124-146

1 49-1 83

1 75-1 93

272-296

1 26-1 38

1 67-1 79

93-1 1 9

8

6

7

4

7

6

6

6

0,786

0,7 45

0,706

0,643

0 ,8,1 7

0,796

0,750

0,798

0,757

0,705

0,659

0,583

0,791

0,766

0,714

0,770

0,594

0,524

0,466

0,378

0,634

0,599

0,532

0,605

loarnidowyn u,laserowylll sekrvellatorze ABI PRlSM 377.
Wyr iki rozdziału elel<troforetycznego analizowano przy
pol1locy plogralnll komputerowego GelleScan 2.1., nato-
nriast wielkości zidentyfikowarryclr alleli okleś]ono \\, prog-
rallrie Genotyper 2,0.

Na podstawie częstości występowalria poszczególnych
alleli grup l<rwi, hemoglobiny, trarrsf-eryny i sekwencji nli-
krosatelitarnych rvyliczclno stopień lreterozygotyczności
(H). indeks stopnia polimorfizmLl (PlC) oraz prarł,dopodo-
bieństwo lvykluczenia ojcostwa (PE) clla l<azdego /oc,tls,

Obliczono równiez PE na podstawie wszystkich 16 loci
łącznic.

Wyniki iomówienie
Badanie struktury i zmienności genetycznej zwie-

rząt gospodarskich dokonywane na podstawie marke-
rów genetycznych klasy I (antygeny erytToc}tarne, biał-
ka surowicy kr"wi orazantygeny głownego kompleksu
zgodności tkankowej) w ostatnich latach poszerzono

o analizę markerów klasy II, zwięanych z polimor-
fi cznymi sekwencj ami DNA (po l imorfi czne fragmen-
ty restrykcyjne, sekwencje minisatelitarne i mikrosa-
telitarne). Spośród markerów klasy II największe za-
stosowanie znalazły sekwencj e mikrosatelitame, krót-
ki e tan demowe p owtó rzenia DNA. określone również
jako STR (shor1 tandem repeat). Obecnie stanowią one
naj l iczni ej szą grupę markerow geneĘ cznych, sto so -
wanych w badaniu struktury genetycznej populacji
i ras, zmienności genetycznej zwl,erząt gospodarskich
orazw kontroli pochodzenia (1-a).

W prezentowanych badaniach dokonano analizy
zar ów no p o l i morfi zmu markerów genety cznych n al e -
żących do klasy I - grup krwi, transferyny i hemoglo-
biny, jak i do klasy II - wybranych sekwencji mikrosa-
telitarnych DNA.

W badanej populacji, w obrębie sześciu układow
grupowych kr-wi wystąplłołącznle4S alleli, wśrod kto-
rych najliczniejszą grupę stanowiły allele układu
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grupowego B (33 allele). Wpozostałych ul<ładachza-
obserwowano duzo mniejsze zróżntcowanie, od 2 do
4 alleli (tab. 1). W układzie hemoglobiny wystąpiły
2 allele, natomiast w układzie transferyny - 6 alleli.
Łącznie w badanych 8 loci markerów klasy I wystąpi-
ło 56 alleli. W obrębie badanych markerów mikrosa-
telitarnych ustalono 50 alleli, które wykazywały dośc
równomierne rozmieszczęnlę, od 6 do 8 alleli, w po-
szczególnych loci (Tab. 2). Wyjątek stanowił locus
MAF214, w ktorym stwierdzono obecność 4 alleli.

Markery genetyczne stosowane w kontroli pocho-
dzenj a p owinny char aktery zować si ę duzym p o l i mor-
ftzmem, a równocześnie występowaó u osobników da-
nej populacji w postaci heterozygotycznej. W oparciu
o częstości występowania zidentyfikowanych alleli,
w anal izowanych l o ci, obltczono watlośc i wskazników
H i PIC. W grupie markerów genetycznych klasy I
szczegóInle wysokim polimorfi zmem odznac zał się
układ grupo\\ry kfwi B (H : 0,810 i PIC :0,790), dllży
polimorfizm stwierdzono równiez w układzie TF (H :
0, 65 0 i PIC : 0,600). Wcześniej s ze badania grup krwi
oraz polimorficznych wariantów TF i HBB (7, 13) tak-
że wskazaŁy na dlżąprzydatnośc układu grupowego
B krwi oraz układu TF w kontroli rodowodów owiec.
Wartości stopnia heterozygotyczności i indeksu poli-
morfizmu wyliczone dla pozostałych loci wyniosły
odpowiednio od 0,154 1 0,142 (dla locus EAD) do
0,504 i 0,390 (dla locus EAA).

Analiza s ekw e n cj i mikro s ate 1 i tarny c h w ykazała, że
badane loci charakteryzuląsię wysokim stopniem po-
l imorfi zmu. Naj bardzi ej polimorftcznym okazał się
marker HSC, dla którego wskaźniki H i PIC osiągnęĘ
wartości równe odpowiednio 0,8I] i 0,79I. W pozo-
stałych loci omawiane wskazniki przyjęły wartości
wyższe ntż 0,7, za wyjątkiem markera OAR119, dla
którego wartość PIC wyniosła 0,659 orazMAF2I4,
dla którego otrzymano wartość H : 0,643 i PIC : 0,5 83.
Wyliczono rowniez średnie wańości współczynnika
heterozygotyczności oraz indeksu polimorfizmu dla
obu analizowanych grup markerów. Dla 8 loci marke-
rów klasy I były one równe 0,40 i 0,38 odpowiednio
dla H i PIC, podczas gdy dla8loci markerów II klasy
odpowiednio osiągnęły wartości 0,75 i0,72.

Mi arą przydatno ś u p o szczę gólnych markerów ge-
netycznych do weryfikacji pochodzenia jest prawdo-
podobieństwo wykluczenia niewłaściwego rodziciel-
stwa. Prawdopodobieństwo wyklu częnia o szacowane
dla każdego z 16 badanych loci z uwzględnieniem
mozliwośc i przebadania obydwu osobników rodziciel-
skichpodanowtab. 1i2,

Prawdopodobieństwo wykluczenia niewłaściwego
rodzica obliczone przy użyciu wszystkich badanych
loci grup krwi wyniosło 0,84. Wykorzystantełącznte
8 markerów genetycznych klasy I dało PE rowne 0,92.
Natomiast PE wyliczone w oparciu o 8 analizowanych
loci mlhosatelitarnych osiągnęło wartośc 0,998. Za-
stosowanie w kontroli pochodzenia owiec łącznie
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wszystkich badanych markerów genetycznych daje
mozliwość wykluczenia niewłaściwego todzica
z 99,9 8] oń prawdopodobieństwem.

Stwierdzony w przęprowadzonych badaniach *y-
soki polim orftzm wybranych sekwencj i mikrosateli-
tamych DNA oraz wyliczone prawdopodobieństwo,
z jaktm można wykluczyć niewłaściwego rodzica na
podstawie Ęch markerów, wskazuje na ichdużąprzy-
datność w kontroli rodowodów owiec rasy berrichone
du cher hodowanej w Polsce. Ewentualne wprowadze-
nie w przyszłoścj w Polsce polimorfizmu mikrosateli-
tamego do kontroli pochodzenia owiec należałoby
poprzedzić szerszymi badaniami na rożnych rasach
owiec, mającymi na celu wyznaczęnie odpowiednie-
go zestawu wysokopolimorficznych loci,gwarantu-
jących wysokie prawdopodobieństwo wskazania błę-
dów w rodowodach.
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