
Praca oryginalna Ońginal paper

Gharakterystyka wybranych populacii kaczek
metodą RAPD-PGR

EWA wlśuewsKA, BARTosz GRAJEWsKl*, MAREK BEDNARczyK
Katedra BiotechnologiiZwierząl Wydziału Zootechnicznego ATR, ul. Mazowiecka 28,85-084 Bydgoszcz

*Zakład Fizjologii Rozrodu Zwierząl lnstytutu Zootechniki, ul. Krakowska 1,32-083 Balice

Wiśniewska E., Grajewski B., Bednarczyk M.

Use of RAPD-PCR fot the genetic chatacterization of some duck populations
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In Poland conservative flocks of waterfowl are kept in situ. The latest report in the field of avian biotechnology
provided an opportunity to preserve waterfow| genetic resources according to the ex situ method with the use of
b|astodermal cells (BCs). In this method the donors' BCs are injected into recipient embryos. Then the obtained
sex chimeras are crossed in order to reconstruct the donor's BCs genotype. For this purpose the molecular
characterization ofduck and goose groups under a conservation program are needed. The aim ofthe study was
to assess the applicability of the RAPD-PCR method to eva]uate polymorphism and make a genetic characteriza-
tion. The experimentinvolved 4 groups of ducks under a conservation program: A1, .Ą3, P8 and P9. A total of 85
bands were obtained from the four investigated groups after DNA amplification with 7 primers, within the mean
of 3.04. The amplified DNA fragments ranged from 300 to 2000 bp. Five bands were specific for the certain
groups. The overal| genetic relatedness between the investigated groups ranged from 0.68 to 0.78. The high
genetic relateclness between the examined groups is considered to be a reflection of the same phylogenetic origin
as rvell as similar selection criteria applied in breeding before subjecting ducks to a conservation program.
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Od lat 70. utrzymywane są w naszym kraju stada za-
chowawcze kaczek i gęsi metodąin situ, zgodnie z opra-
cowanym programem zachowania Tezęrwy genetycznej
ptactwa wodnego (l7). Populacje ich liczą14 odrębnych
grup genetycznychkaczek i l7 gęsi, stąd tez koszt reali-
zacji programu ochrony zasobów genetycznych drobiu
wodnego jest znaczny. Stada zachowawcze lub zagrożo-
ne wyginięciem populacj e zwterząt chroni się dwiema me-
to dami : i lt s i t u - p o le gaj ąc ąna utr zymaniu zw ier ząt w i ch
naturalnym środowisku oTaz ex silł - polegającą na gro-
madzeniu i prze chowyw ani u zamr o żon e go materiału bi o -
logicznego w postaci nasienia, komórek jajowych, zarod-
kóW tkanel< lub DNA.

Metoda ex situ zna7azła zastosowanie w ochronie wie-
lu gatunków ssal<ów, aprzede wszystkim bydła, w odnie-
sieniu do którego oplacowano skuteczne metody mroze-
nia i rozmrazania nasienia (9). Pierwsza z wymienionych
metod jest obecnie stosowana w odniesieniu do ptakow,
w tym drobiu wodnego, chociaż jej podstawowąwadą są
wysokie koszty utrzymania odpowiednio licznych popu-
1acji (B). Alternatywą drogiej metody utrzymania rezer-
wy genetycznej in situ mogąbyć znacznietahsze metody,
oparte na najnowszych osiągnięciach biotechnologii.
Dotyczą one możliwo ści manipul acj i komórkami embrio-
nalnymi ptaków (1), ich pobierania, przechowywania
w formie zamrożonej (7),rozmrażana i iniekcji do zarod-
kow biorców - w celu tworzenia chimer (I9) oraz identy-
fi kacj i chimer płc i owych i ich kr zy żowani a prowadząc e-
go do odtworzenia populacji dawców komórek (3).

Badania tego rodzaju prowadzone były dotychczas 71a

kurach, totez opracowanie efektywnej metody ltrzyna-

nia i rekonstrukcji bioróznorodności kaczek ze stad za-
chowawczych, z wykorzystaniem właściwoścj komórek
b l a s to d e rrnalny c h wyma ga r o zw iaq,an i a ki lku zagadnień.
Najwazniejsze znichto: adaptacja metody tworzenia chi-
mer płciowych kury do specyfiki rozwoju embrionalnego
kaczek (ż) oraz opracowanie dokładnej charakterystyki,
w tym molekularnej,każdej z grup genetycznych, umoz-
liwiajapej jej identyfi kację.

Analizę molekulamą wybranych populacj i kaczek ptze-
prowadzono metodą losowej amplifi kacj i polimorfl,czne-
go DNA (RAPD-PCR), która zostałapo raz pierwszy opi-
sana przez Williamsa i wsp. w 1990 roku (21). RAPD-
-PCR nalezy do technik powielania DNA wykorzystuja.-
cych łańcuchową reakcję polimerazy (PCR). W odróz-
nieniu jednak do klasycznej reakcji PCR w metodzie
RAPD-PCR stosuje się jeden starler, przeważnie o dłu-
gości 10 nukleotydow. Krótkie startery hybrydyzują
w wielu miejscach badanego genomu i prowadzą do am-
plifikacji kilku do kilkunastu różnych fragmentów DNA.
RAPD-PCR jest prostą łatwą i szybką metodą analizy
DNA. Największą jej zaletą jest jednak fakt, iż nie wy-
maga wcześniejszej znajomości sekwencji DNA badane-
go genomu. Mato szczęgólne znaczenie w badaniach dro-
biu wodnego, a zwłaszczakaczęk. Dotychczas bowiem
zgromadzono niewiele infor-rnacj i dotyczących charakte-
rystyki molekulamej tego gatunku.

We wcześniejszych badaniach populacje rezerwy ge-
netycznej kaczek w Polsce były scharakteryzowane pod
względem cech reprodukcyjnych i mięsnych (12, l3), jed-
nak nie zostały jak dotąd opisane metodami genetyki mo-
lekularnei. Celem badań była charakterystyka genetycz-



na wybranych grup kaczek na podstawie analizy polimor-
ftzml DNA wykazanego metodą RAPD-PCR. Uzyskane
informacj e p o zwo 1 ą w pr zy szło ści na pr e cy zy jną charak-
terystykę badanych populacji opartą nie tylko na ocenie
efektów fenotypowych poszczególnych genow, ale rów-
niężna analizię geneĘcznej polimorfizmu DNA.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono na ptakach z 4 stad zachowaw-

czychkaczek w typie Pekin, pochodzęnia angielskiego (A1)
i (A3) oraz duńskiego (P8) i francuskiego (P9), utrzymyrva-
nych w standardowych warunkach środowiskowo-z}rvienio-
wych, w ZaWadztę Hodowli Drobiu Wodnego w Dworzyskach
k. Poznania. Do badań wybrano losowo po 10 dorosłych
kaczorów zkażdego stada. Krew obwodowąpobrano z7ryły
skrzydłowej do plastikowych probówek zawierających anty-
koagulant EDTA i schłodzono do temperatury 4"C. DNA izo-
lowano metodą GTC i amplifikowano metodą RAPD-PCR,
z wykorzystaniem 7 starlerów, których sekwencje przedstawio-
no w tab. l.

Amplifikacji dokonano na tetmocyklerze MJ Research PTC
100, według oryginalnego programu. Wstępną denaturację
dwuniciowego DNA prowadzono w temperaturze 95"C przez
5 minut. Następnie zastosowano program powtarzalny w 45
cyklach: 95"C w czasie 1 minuty, 35"C w czasię l minuty,72"C
w czasię 2 minut. Na zakończenie syntezę komplementarnych
nici prowadzono w temperaturzę72"C przez 5 minut. Uzyska-
ny produkt amplifikacji rozdzięIano elektroforetycznię na 20ń
żelu agarozowym z dodatkiem bromku etydyny. Elektroforezę
prowadzono w buforze TBE (aparat Apelex ST 606 T), przy
napięciu prądu 100 Y, przez około 80 minut. Po rozwinięciu
DNA żel poddawano oględzinom w transiluminatorze (Spec-
troline TC-3I2A), w świętle ultrafioletowym. Fotografie
archiwizowano za pomocą programu komputerowego Grab-it
i analizowano za pomocąprogramu komputerowego GelScan,
uzysĘąc graftczny obrazprĘków DNA w próbce.

Podobieństwo genetyczne (PG) obliczono według wzoru
(11):

pG : 2 x NR,NĘ/(NRr + NR,),
gdzie: NR,NĄ liczba wspólnych prajków dla porówn},wa-
nych grup R,, Rr; NR, Iiczba prĘków identyfikowanych
w grupie R,; NĄ - liczba prążków identyfikowanych w gru-
pie Ą.

Wyniki i omówienie
Analizę molekularnąbadanych populacji oparto na na-

s tępuj ących p arametrach : lic zb a zliczalny ch amp li fi ko -
wanych fragmentów DNA, liczba prążków wspólnych
w profilach porówny.wanych parami i współczynnik PG.
Po amplifikacji DNA z siedmioma starterami w czterech
grupach geneĘcznych kaczek otrzymano łapznie 85 praj-
ków (tab. 1) o długościmieszczapej się w zakresie od 300
do około 2000pz, co daje średnio 3,04prĘkanareakcję.
Liczba prążków rożnlła się znacznie, w za7eżności od
lĘtego startera (od 3 do żż) oraz w odniesieniu do grupy
genetycznej (od 16 - 'Ą3 do ż6 -P9). Przykładowy Ioz-
działproduktów amplifikacji DNA ze stafterem AB1-07,
ABI-26 oraz ABI-28 przedstawiono na ryc. 1. Wyodręb-
ni ono 5 charaktery s ty c zny ch dla p o szc ze gó lnych grup g e -
nety czny ch fragmentów DNA. Wsp omni an e pr Ęki mo gą
być żródłem markerów DNA pozwalających na identyfi-
kację osobnikow na poziomie molekularnym. Ponadto na
ich podstawie mozna zaprojektowacżw. markery SCAR
(sequence characterizęd amplified region) o wysokiej spe-
cyficzności do badanego allelu.

Tab. 1. Sekwencja starterów orazliczba uzyskanych produk-
tów amplifikacji

Tab.2. Podobieństwo genetyczne (PG) badanych grup gene-

Ęcznych kaczek

Spośród zastosowanych w badaniach starlerów najbar-
dziej inforrnatywne okazały się AB1-07 i AB1-28. Star-
ter AB1-07 był równie skuteczny w badaniach prowa-
dzonych na kurach (4). Natomiast startęr AB1-03 umoz-
liwiajapy amplifikację wielu fragmentow DNA kur (a)
w grupach geneĘcznych kaczek A1, 'Ą3, P8, P9 okazał
się mało skuteczny (1 lub 2 fragmentów DNA). Sekwen-
cja stosowanych starterów ma dlże znaczenie, poniewaz
warunkuje liczbę miejsc w łańcuchu DNA, w których
następuje amplifikacja. Stwierdzono np., ze startery po-
siadające na końcu 3' zasady C lub G dawaĘ najlepsze
wyniki (10). Ponadto liczba amplifikowanych fragmen-
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Ryc. 1. Elektroforetyczny obraz amplifikacji g€nomowego
DNA kaczek ze starterem AB1-07, A81-26 i AB1-28
Objaśnienia; ścieżka 1-4 - starter AB1-07, ściężka 6-9 - starler
AB1-26, ściezka 11-14 - startęr AB1-28; ścieżka 5, 10 - marker
wielkości DirectloadTM Step Ladder (Sigma). Kaczki: A3 - ściez-
ka 1, 6, 11;A1 - ściezka 2,7,12;.P9 ściezka 3, 8, 13; P8 -
ściezka 4,9, 1,4,

AB1-02 l TGATcccTGG

AB1-03 l cATcccccTc

AB1-04 | GGAGTGGAGT

AB1-07 i ceroncecłe

AB1-,l0 | cTGGTGGGAc

AB1-26 | TTTGccccGA

AB1-28 l AGGGAACGAG

A1

A3

P8

Ś lednio



tów DNA zależy również od wielkości genomu danego
organizmu, np. średnią ilość genomowego DNA ssaków
ocenia się na około 3,5 pg, natomiast u ptaków wartośó ta
jest niższa

Srednie szacowane w opar-
ciu o wyni starterami mieściło

gęS
ksz
(l6
nik
leghorn (18).

Mozna przyp\Lszczać, iżbadane grupy genetyczne ka-
czek wykazrlj ą znaczne p o dob i eństwo g enety c zne ni e tyl -

ko ze względu na wspólne pochodzenie filogenetyczne
lecz równie ż ze względll na taki sam kierunek użytkowa-

lonkawa, w pozostaĘch grupach tylko biała (14).

rczęrwy genetyczne1 odniono, ze
ochrona populacji ss postact za-
mrozonych tkanek, g ej kosztow-
nanlż utrzymywanie

piśmiennictwo

I. Bednarc4lk M : Manipulacje komórkami embrionalnymi ptaków- Biotechno1o-

4 ^' 
iwek M.,. Estimation of genetic re]atedness among parentai

ype hens from the same breeding group. Ann, Anim, Sci, l 999,

blastoderm cells. Anim. Sci. Papers Rep. 1

8.Cywa-Benko K.: Charakterystyi<a genetyc a rodzimych rodów

kur objętych programem oóhrony bioróżn . Nauk, Zoot 2002,

rozpr. hab nr 15.
S Uojt W. T., Pickard A R : Role ofreproductive technologi es and genetic resour-

l0.

1l.

986,39, l1-24.
12. reprodukcyjne i mięsne kaczek z trzech grup zacho-

onój z nich grupy syntetycznej, Zesz, Nauk, Drob, 4,

13. in six generations ofducks in
101 - l 08.

14. ci kaczek do ekologicznego
,3-9.

15. : Low geuetic differentiation
and Anas
353-1362.

16. ofvarious

17. wodnego,

18.

19.

20. wild and
3 87-3 89.

ŻL polymor-
leic Acids

ó53 l -6536.
żż Analiza genetyczna populacji gęsi zatorskiej i odmian poqey-

cą metodj, fingerprinting, Praca dokt,, IGiHZ PAN, Jastrzębiec
l 999

Adres autora: mgr inż. Ewa Wiśniewska, ul. Mazowiecka 28, 85-084

Bydgoszcz; e-mai|: ewawisniewska@o2.pl


