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SPORZĄDZENIEPROFILIDNA
–TOŻSAMOŚĆZWIERZĘCIA
Zmateriałupobranegodobadania,któ-
rym mogą być na przykład komórki
śluzówki policzka, izoluje się materiał
genetyczny, czyli DNA. Wyizolowanie
DNA jest możliwe ze wszystkich ko-
mórek posiadających jądro. Do tego
celu nadaje się również krew z dodat-
kiemEDTA.PrzypomocymetodyPCR
(czyli łańcuchowej reakcjipolimerazy)
wprobówcepowielasiętzw.sekwencje
mikrosatelitarne. Sekwencje mikrosa-
telitarnetofragmentyDNA,któreupo-
szczególnychosobnikówróżniąsiędłu-
gością.Różnicetemożnazmierzyćprzy
pomocy analizatora. W zależności od
systemu sekwencji mikrosatelitarnych
rozróżniasiępiętnaścieróżnychwarian-
tówdługości.Ogólnazasadajesttaka,że
imwięcejsystemówsekwencjimikrosa-
telitarnychpoddasięanalizie,tymdo-
kładniejszyibardziejindywidualnyjest
profil DNA danego osobnika. Taki in-
dywidualny profil DNA jest punktem
wyjściowymwszelkichanalizsłużących
ustaleniupochodzenia.

Do sporządzenia profilu DNA ko-
niecznejestzbadanieconajmniejośmiu
systemów sekwencji mikrosatelitar-
nych.Następnienapodstawieuzyska-
nychdanychdlakażdegopsasporządza
się indywidualny idającysiępowielać
kodliczbowy.

Podobniejakuludzi,równieżwprzypad-
kupsówistniejeodniedawnamożliwość
stwierdzeniapokrewieństwa iustalenia
ojcostwazapomocąbadaniaDNA.Wpo-
równaniuztradycyjnymbadaniemsero-
logicznympodkątemgrupykrwianaliza
DNAjestznaczniedokładniejszymbada-
niemidajepewnośćrzęduponad99,9%.
Metodatazostanieopisanawdalszejczę-
ścinaautentycznymprzykładzie.

OPISPRZYPADKU
Poskojarzeniu ze specjalniedobranym
reproduktoremsukarasyeurasierucie-
kłanakrótkiczaszmiejscazamieszka-
nia.Usukirozpoznanociążę.Następnie
sukasięoszczeniła,amiotliczył8szcze-
niąt.Jednozeszczeniątznacznieróżniło
sięfenotypemodpozostałychszczeniąt,
wwynikuczegonasunęłosiępodejrze-
nie,żeojcemconajmniejjednegoszcze-
nięcia może być obcy samiec. Przed
zarejestrowaniem szczeniąt w księdze
hodowlanej należało wyjaśnić kwestię
pochodzeniaszczeniąt.

Do analizy DNA pobrano wymazy
ześluzówkipoliczkaodszczeniąt,suki
i reproduktora. Dla każdego ze szcze-
niąt sporządzono indywidualny profil
DNA,anastępnieprofile te porównano
zprofilami suki i reproduktora. Analiza
DNA wykazała jednoznacznie, że żad-
nezeszczeniątniepochodziod repro-
duktora.

Wątpliwościcodoojcostwaszcze-
niąt mogą pojawić się również
u suk skojarzonych w wyniku ce-
lowegodoboru,np.wsytuacji,gdy
przypuszczalniemiałomiejscenie-
zaplanowane pokrycie przez nie-
właściwego samca. W skrajnych
przypadkach praktykowane przez
nierzetelnych hodowców umyśl-
ne i nielegalne „podstawianie“
szczeniątztakiegomiotuorazich
sprzedażzfałszywymrodowodem
stanowiąproblem,zktórymstyka-
jąsięniektórezwiązkihodowców.
Dlategozarównowśródhodowców,
jak i związków hodowlanych ist-
nieje duże zainteresowanie moż-
liwościądokładnegostwierdzenia
pokrewieństwa oraz efektywnej
kontroli rodowodów. Do tej pory
wraziebrakupewnościcodopo-
krewieństwa lub wątpliwości co
doprawdziwości rodowoduposłu-
giwano się tradycyjnymi metoda-
mi opartymi na podziale krwi na
grupyitypy.

AnalizyDNA
METODAOKREŚLENIAPOKREWIEŃSTWA
IUSTALENIAOJCOSTWA
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Każdyosobnikmaswójniepowtarzal-
nyprofil DNA. Różni się on nawet wśród
rodzeństwa.

Jeżeli zbadanych zostało osiem se-
kwencji,wówczasprawdopodobieństwo
przypadkowejzgodnościkoduudwóch
niespokrewnionych ze sobą zwierząt
wynosi1-50milionów.Profil DNA jest
niezmienną cechą genetyczną, która
umożliwia jednoznaczną identyfikację
pojedynczegoosobnika.

BADANIEPOKREWIEŃSTWA
–CZYOJCIECJESTOJCEM?
Celembadaniapokrewieństwajestusta-
lenienapodstawieprofilu DNA, czy po-
tencjalnirodzicezwierzęciasąrzeczywi-
ściejegorodzicamibiologicznymi.

Potomstwodziedziczymateriał gene-
tycznywpołowiepomatceipoojcu.Jeżeli
znanajestmatka,towszystkieczęścipro-
filu DNA potomstwa, które nie pochodzą
odmatki,musiały zostaćodziedziczone
poojcu.Jeżeliniezgadzasięchoćbyjeden
fragmentwprofilu DNA, wówczas moż-
nazwysokimprawdopodobieństwemwy-
kluczyćojcostwo.Zasada taobowiązuje
analogiczniewodwrotnymprzypadku–
czyliwodniesieniudomatki.

W systemie sekwencji mikrosateli-
tarnychD9istniejejeszczemożliwość,
że ojcem jest reproduktor. Natomiast
wynikiuzyskanewsystemachD3,D6
i D7 przeczą ojcostwu reproduktora.
Na przykład w systemie D6 szczenię-
ta1.i2.otrzymałyodojcawariantdłu-
gości289,szczenię3.wariant273,lecz
u reproduktora nie występuje ani wa-
riant289ani273.

PRZYPADEKEURASIERKI
Tabela1przedstawiawyznaczoneprofile
DNAmatki,reproduktoraitrzechszcze-
niąt. System sekwencji mikrosatelitar-
nychskładasięzawszezwariantudłu-
gościpochodzącegoodojca iwariantu
długościpochodzącegoodmatki.Szcze-
nięmusiposiadaćjedenzwariantówdłu-
gościmatkiijedenzwariantówdługości
określonegosystemusekwencjiojca.

Jeżeliszczenięposiadainnewarianty
długości,należywykluczyćpokrewień-
stwozpotencjalnymojcemlubmatką.

Ukażdegozewspomnianychtrzech
szczeniąt eurazjerki w sześciu z dzie-
więciubadanychsystemówsekwencji
mikrosatelitarnych stwierdzono wa-
rianty długości odmienne od warian-
tówreproduktora.Naprzykładwsys-
temie D3 warianty 108 i 112 obecne
uszczeniątniemogąpochodzićodre-
produktora.Wtensposóbwykluczone
zostałopokrewieństwoszczeniątire-
produktora.

COJESTPOTRZEBNE
DOBADANIA?
Ogólnierzeczbiorąc,dobadanianadaje
siękażdymateriałorganicznyzawierają-
cyDNA.Dosporządzeniaprofilu DNA
używa się zwykle próbki krwi z EDTA
(ok.0,5ml)lubwymazuześluzówkipo-
liczka.Badaniepokrewieństwapolegana
porównaniukodugenetycznegopotom-
stwa ipotencjalnychrodziców.Dlatego
dobadanianiezbędny jestmateriałpo-
branyzarównoodszczeniąt,jakrównież
ichojcaimatki.

UJAKICHRAS
MOŻNAWYKONAĆBADANIE?
Zasadniczometodatajestoptymalnym
sposobem na określenie pochodzenia
u psów każdej rasy, u której występu-
je wystarczająca liczba zdefiniowanych
polimorficznych sekwencji mikrosate-
litarnych.

Ponieważ na miarodajność tej me-
todyznacznywpływmaczęstotliwość
występowania w danej populacji ba-
danych cech, czyli wariantów długo-
ści,częstotliwośćtęnależywyznaczyć
na podstawie reprezentatywnego ba-
dania.Metodęopartąnasekwencjach
mikrosatelitarnychstosujesięobecnie
rutynowoupsówtakichras,jakjam-
nik,westhighlandwhiteterrier,parson
jackrusselterrier,eurasieriowczarek
niemiecki.

Listaraspsów,wśródktórychistnieje
zapotrzebowanienabadaniapokrewień-
stwa,stalesięwydłuża.Badaniewyklu-
czające ojcostwo jest możliwe u psów
wszystkichras,o iledostępny jestma-
teriał genetyczny szczeniąt, suki i obu
samców.

PROFILDNAJAKOPODSTAWA
DOUSTALENIAPOKREWIEŃSTWA
ITOŻSAMOŚCIUKOTÓW
PowprowadzeniubadańDNA jakona-
rzędziaumożliwiającegoustaleniepokre-
wieństwaitożsamościupsów,koniikrów
obecnie można je wykonywać również
ukotów.Metodatadajenajwiększąpew-
nośćcodopokrewieństwaipochodzenia
cennychkotówhodowlanych.

Wtymceludlakażdegokotasporzą-
dza się indywidualny i niemożliwy do
podrobieniaprofil DNA, który nie ulega
zmianieprzezcałeżyciezwierzęciaijest
możliwydoodtworzeniazróżnychtka-
nekrównieżpośmiercizwierzęcia.

Dziękitemumożliwajestweryfika-
cja, czy potencjalna matka lub ojciec
kocięcia faktycznie są rodzicami bio-
logicznymi. 
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System
sekwencji

mikrosatelitarnych
D1 D2 D3 D6 D7 D8 D9 D12 D13

badanezwierzę
suka 109;113 117;123 104;104 273;289 178;186 230;234 162;164 137;150 167;167

szczenię1. 109;113 123;123 104;112 289;289 186;186 226;230 162;170 137;150 167;212
szczenię2. 109;113 123;132 104;108 289;289 178;186 230;234 154;174 137;137 167;212
szczenię3. 109;113 123;132 104;108 273;273 178;178 230;234 154;162 150;150 167;208
reproduktor 109;109 123;123 100;104 268;268 174;182 230;234 154;170 147;147 224;267

Tabela1.Wyznaczoneprofile DNA


