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Artykuł plzeglądowy

Anomalie rozwojowe powstałe na tle zaburzeń ge-
netycznych identyfikowano już od dawna. U bydła licz-
ba rozpoznanych wrodzonych defektów caŁy czas
wzrasta. Od wielu lat prowadzi się badania nad usta-
leniem pTzyczyn ich występowania, rodzajem dziedzi-
czen],a, aby ograniczyc ich niekorzystny wpływ na
populację bydła (2). Do ostatnio zidentyflkowanych
anomalii rozwojowych u bydła można za7iczyc zespoł
zniekształceń kręgo słup a (C omp 1 ex Vertebral M al for-
mations) CVM. CVM porazpierwszy zostń opisa-
ny w Danii w pażdziemiku 2000 r., po tym jak w duń-
skiej hodowli bydła holsztyńsko-fryzyj ski ego zaobser-
wowano wzrost liczby maftwo urodzonych cielątoraz
cieląt z wadami rozwoj owymi (www. cattle. dk). P odob -
ne przypadki stwierdzono takze w Holandii (8) i Sta-
nach Zj e dno cz onych ( 1 ). P o Iiczny ch b adani ach, prze -
prowadzonych m.in. w Danii w ramach programu
Danish Bovine Genetic Disease Program, który zaj-
muje się anomaliami rozwojowymi stwierdzono, że
CVM stanowi grożnąchorobę.

Celem opracowania jest zwrocenie uwagi nazaglo-
z eni a wynik aj ąc e z zaw ężenia rózn oro dno ś ci geneĘ cz-
nej w populacji bydła, ptzejawiające się anomaliami
genetycznymi u potomstwa.
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Histolia choloby
Wykazano, że w przypadku urodzonych w Danii

cieląt rasy holsztyńsko-fryzyjskiej z zespołem CVM
było to potomstwo dwoch wybitnych reproduktorów-:
KOL Nixon (DK234042), którego nasienie od1994r.
w Danii użyto do około 12] 000 inseminacji krow
mlecznych orazbuhaja T Burma (DK230104), które-
go nasieniem zainseminowano ponad 340 000 krów
w tym samym roku, Nosicielem tej wady w duńskiej
populacji bydła holsztyńsko-fryzyjskiego okazał się
takze buhaj T Klassy (DK236398), którego nasienie
wykorzystano do 100 000 inseminacji (z czego 80 000
wykonano w 1998 r,) (www.cattle,dk). Stwierdzono
równiez, że głownym nosicielem tej wady jest wy-
bitny reproduktor Carlin-M Ivanhoe Bell (7H543), któ-
ry okazaŁ się wspólnym przodkiem dla wszystkich
przebadanych cieląt, wykazujących objawy CVM
(www. c attle. dk), Rodzinne p ow tązania p omiędzy po -
szczegolnymi nosicielami wskazują że zespół CVM
moze mieć podłoze genetyczne. Potwierdzają to ba-
dania, z których wynika, iż CVM jest autosomalną
cechą rece sywną przeno szon ą pTzez nosicieli. Wada
CVM dziedziczy się w sposób prosty. Dotychczas nie
ustal ono genu kan dy data, r o dzaju mutacj i, a takżę nię
r ozp oznano fu nkcj onalne go p odłoza ze społu CVM.
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Sumnlary
Developmental anomalies resulting from genetic disorders have been identified since many years. A nełvl1,

identified disorder in catt|e breeding is Complex Vertebral Malformation (CVM).The affected animals are
characterized bv reduced body weight and numerous malformations of the osseous, skeleta| and circuiaton,
systems. Corvs affected by CVM are ver.y prone to miscarrv at different stages of gestation, and embrvo
deaths and fetal reabsorption are also common.

Preliminary research indicates that carriers transmit a recessive genetic defect. The source carrier for
CVM was the top sire Carlin-M lvanhoe Bell. Data published by the Holstein Association indicates that at
least2Ooń of top HF sires in the USA are CVM carriers and suggest that this defect may be positively corre-
lated to traits used in selection programs. Stringent selection criteria, especia||y in the case of bulls and in-
semination may have many benefits, but may also pose a risk to cattle stock because they diminish genetic
diversity, increase the degree of homoz__vgosity and can lead to the expression of undesirable genes.

[n order to reduce the unfavorable influence of CVM on cattle breeding, carrier detection tests should be
applied on a wide scale.
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Zmiany anatomopatol ogiczne

Stwierdzono, że lkrów mogąwystępować poronie-
nia (zarowno we wczesnym, jak i końcowym okresie
ciązy). W przypadku wycielenia w normalnym termi-
nie cielęta rodząsię martwe lub niezdolne do samo-
dzielnego funkcj onowania.

Obserwuje się dwa rodzaje deformacji cieląt.
Pierwszy obejmuje znieksńałcenia w obrębie układu

kostno-szkieletowego: skrocenie części szyjnej i/lub
pi ers i owej kręgo słupa; umi arkowany, dwustronny, sy-
tnetryczny przykurcz kończyn piersiowych w sta-
wach nadgarstkowych oraz ostry przykurczw stawach
pęcinowych kończyn piersiowych i miedniczych z sy-
metryczną rotacją palców: nieregularne ułozenie krę-
góww odcinku szyjno-piersiowym kręgosłupa (ryc 1)
Anomalie dotyczące kręgów sprowadzają się do połą-
czenla (zlania się) ostatnich dwóch kręgów szyjnych
i zniekształcenia trzech pierwszych kręgów piersio-
wych, dając w tym miejscu lekką skoliozę kręgosłu-
pa, nieprawidłowego połączenia kręgow z żebrami (7)
(ryc.2).

Rrc. 1. Trlnc kol'lcz1 nl cicląt z CYNI. Zaulrażaln1 pl,zr kurcz
z s\ llletrlczlr:r rotacją palcórr (rrrrlr.cattlc.dk)

Ryc. 2. Odcinek szl,jno-piersiolv1, cieląt z CVM. Zauważa|na
del'ormacja kręgólv z przesunięciem rdzenia kregolvego
(l1,1l,rr,. c att l e. d k)

Drugi rodzaj zniekształceń dotyczy układu krwio-
nośnego. Przeprowadzone badania wykazały prawo-
stronną hiperlrofię serca, głownie dochodzi do prze-
rostu przegrody międzykomorowej (c1o 2,5 cm średni-
cy). Anomalie w budowie serca zdarzały się w 50,0%
badanych przypadkow. Oprócz tego stwierdza się
u chorych osobników niedodmę płuc (1). We wszyst-
kich przypadkach obserwuje się obnizoną masę ciała
urodzonych cieląt.

Bardzo często zmiany,jakie obserwuje się w orga-
nizmie, sątak subtelne, że oględziny zewnętrzne mar-
two urodzonych cieląt nie wystarc zają aby stwierdzić
czy sąone obciązone CVM. Ponadto większość pato-
logicznych objawow, tj. zanieranie zarodkow, obumie-
ranie i resorpcja płodów na wczesnym etapie rozwo-
ju. poronienia w rożnym okresie ciązy, często przypi-
s}ryvane są niezidenĘlrkowanym czynnikom środowis-
kowynl, Stąd wada CVM możebyc trudna do monito-
rowania, atakże niekorzystna dla hodowli bydła.

Zapobieganie mutacji GVM

Jedynym sposob em zapobie gan ia szerzęnia si ę lnu-
tacji CVM jest unikanie kojarzenia buhajow nosicieli
z corkam i buhaj orł, nosici el i. Podobne działania przed-
sięrvzięto kilka lat temu tł,przypadku mutacji BLAD,
co zaowocowało radykalnym zmniejszeniem się licz-
by nosicieli tcj rnutacji (www"naab-css.orgldbl)
(rylc. 3).
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Rl,c.3. Częstość lr,l,stęporr ania nosicicli mutacji BLAD u buha-
jólv użylranl,ch w inscminac.ji ll USA (wrrłv.naab-css.org/db/)

Pod koniec ż00l r. władze związku hodowców byd-
ła holsztyńsko-fryzyjskiego w USA (The Board of
Directors of the Holstein Association USA) oficjalnie
uznały CVM za recesywną wadę genetyczną. ZostaŁ
także wprowadzony pTogram wykrywania nosicieli, na
podstawie ktorego zwierzęta obciązone CVM ozna-
czane sąjako CV, a wolne jako TV. W wielu krajach
zaczęto monitorować populacj ę bydła holsztyńsko-fry-
zyjskiego, u którego wyłącznie stwierdzono istnienie
tej choroby. Wiadomo, że gŁównym nosicielem wady
CVM jest wybitny reproduktor pochodzący z USA,
którego geny obecne sąw populacji bydła czarno-bia-
łego na caĘm świecie. Istnieje obawa, ze wkrótce wada
CVM moze stać się równie powaznym problemem jak
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recesywna mutacja powiązana jest dodat-
nio z założonymi cechami selekcyjnymi,
następuje gromadzenie defektu w puli ge-
nowej, co po pewnym czasie moze prowa-
dzić .do nieuniknionych koj arzeń nosicieli
i pojawienia się osobników obciązonych
wadami genety cznymi. Prawdopodobnie
związek CVM z założeniami selekcyjny-
mi bydła holsztyńsko-fryzyjskiego jest do-
datni (zwiększona wydajność mleczna),
gdyżw grupie 100 czołowych buhajow HF
w USA co najmniej 20,00ń osobników to no-
siciele C\M (danezalistopad 2002r. opub-
likowane przez Holstein Association USA).

Postęp hodowlany to przede wszystkim
prawidłowo prowadzona selekcja materia-
łu hodowlanego. Ostre kryteria selekcyjne
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Ryc. 4. Skrócony rodowód buhaja BABILON 70279-4-0 nosiciela allelu
BL, wspóln1, przodek Carlin-M lvanhoe Bell obciążony defektem CVN{
jest nosicielem allelu BL (4)

kilka lat wcześniej BLAD. W Europie istnieje kilka
laboratorióą ktore opracowały juz test molekularny,
umożliwiający wykrycie wady CVM w genomie byd-
ła. Jak dotąd nie ujawniono najważniejszych elemen-
tów dotyczących tego testu (ochronapatentem), amia-
nowicie procedury opartej na analizie sprzężeńprzy-
puszczalne go l o c u s CVM z l o c i dla innych markerów,
Według przedstawionych ofert koszt wykonania
ekspertyzy na nosicielstwo CVM wynosi 45 USD
(www.immgen.com).

W wielu krajach zaczęto wykonywać rutynowe tes-
ty mające na celu wykrycie wszystkich nosicieli CVM.
Wyniki badań wskazują na potrzebę zainteresowania
się tąjednostką chorobową. Badania wykonane w Au-
stralii wykazały, że 39,0%o populacji krów rasy holsz-
tyńsko-Ęzyjskiej ma w swym rodowodzie jako przod-
ka głownego nosiciela wady CVM - Carlin-M Ivan-
hoe Bell (www.adhis.com.au). W Polsce równteż zo-
staĘ podjęte badania nad CVM (5). Stwierdzono, że
w rejestrze buhajow znajduje się światowy nosiciel
CVM, mimo iz nie importowano jego nasienia. W pol-
skiej karlotece buhajow jest zarejestrowanych 46 sy-
nów głównego nosiciela CVM, którzy są ojcami im-
portowanych do Polski jałowic. Ogolnie w Polsce jest
zarejestrowanych co najmniej 252 wnuków głównego
nosiciela CVM.

Wydaje się, ze badania skierowane na oznaczęnię
nosicieli CVM są dlatego istotne, gdyż analtza rodo-
wodowa wskazuje, że gŁowny nosiciel defektu gene-
tycznego CVM jest jednocześnie nosicielem allelu
BLAD (BL). Przykład analizy rodowodowej buhaja
BABILON ] 027 9 -4 -0, podany przęz Grzybowskiego
(4), jednoznacznię wykazaŁ, iż wspolny przodek ob-
ciĘony defektem CVM jest także nosicielem mutacji
BLAD (ryc.4).

Pojawienie sięmutacji CVM (akwcześniej BLAD)
jest prawdopodobnie dodatnio skorelowanę z cecha-
mi uwzględnionymi w indeksie selekcyjnym stosowa-
nym w hodowli bydła. W przypadku BLAD v,rykaza-
no, że allel BL wiĘe się w pewien sposób ze zwięk-
szoną produkcyjnością krów (6). W przypadku, gdy

dotyczązwłaszcza buhajow, od ktorych można otrzy-
mać duzo dawek inseminacyjnych. Selekcja, insemi-
nacja, oprocz wielu korzyści stanowią jednak takze
,,zagrożenie" dla populacji bydła, ktore wynika z za-
w ężenia róznorodno śc i genetyc znej, zw tększonej ho -
mozygotycznoŚci, a w konsekwencj i sprzy ja uj awnia-
niu się niekorzystnych genów, pośrednio zwięanych
z założeniami selekcyjnymi. Wadę CVM bardzo trud-
no jest zdiagnozować przy użyctu konwencjonalnych
metod diagnostyki weterynaryjnej, dlatego jedynym
sposobem prewencji jest zastosowanie programu wy-
krywania nosicieli przede wszystkim wśrod reproduk-
torów Dotychczas w Polsce nie bada siębuhajow pod
kątem nosicielstwa CVM, chociaż zgłaszano jużtaką
mozliwość (3).

Czy CVM stanie sięzagrożeniem dla polskiej ho-
dowli bydła? Do zweryfikowania tego pytaniapotrzeb-
ne są dokładne dane do§czące faktycznej skali roz-
przestrzentenia się wady CVM w krajowym materiale
hodowlanym.
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