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AnalizyDNA
METODAOKREŚLENIAPOKREWIEŃSTWA
IUSTALENIAOJCOSTWA
Wątpliwościcodoojcostwaszczeniąt mogą pojawić się również
u suk skojarzonych w wyniku celowegodoboru,np.wsytuacji,gdy
przypuszczalniemiałomiejsceniezaplanowane pokrycie przez niewłaściwego samca. W skrajnych
przypadkach praktykowane przez
nierzetelnych hodowców umyślne i nielegalne „podstawianie“
szczeniątztakiegomiotuorazich
sprzedażzfałszywymrodowodem
stanowiąproblem,zktórymstykająsięniektórezwiązkihodowców.
Dlategozarównowśródhodowców,
jak i związków hodowlanych istnieje duże zainteresowanie możliwością dokładnego stwierdzenia
pokrewieństwa oraz efektywnej
kontroli rodowodów. Do tej pory
wraziebrakupewnościcodopokrewieństwa lub wątpliwości co
do prawdziwości rodowodu posługiwano się tradycyjnymi metodami opartymi na podziale krwi na
grupyitypy.
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Podobniejakuludzi,równieżwprzypadkupsówistniejeodniedawnamożliwość
stwierdzeniapokrewieństwaiustalenia
ojcostwazapomocąbadaniaDNA.Wporównaniuztradycyjnymbadaniemserologicznympodkątemgrupykrwianaliza
DNAjestznaczniedokładniejszymbadaniemidajepewnośćrzęduponad99,9%.
Metodatazostanieopisanawdalszejczęścinaautentycznymprzykładzie.

OPISPRZYPADKU

Po skojarzeniu ze specjalnie dobranym
reproduktoremsukarasyeurasieruciekłanakrótkiczaszmiejscazamieszkania.Usukirozpoznanociążę.Następnie
sukasięoszczeniła,amiotliczył8szczeniąt.Jednozeszczeniątznacznieróżniło
sięfenotypemodpozostałychszczeniąt,
wwynikuczegonasunęłosiępodejrzenie,żeojcemconajmniejjednegoszczenięcia 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 szczeniąt sporządzono indywidualny proﬁl
DNA,anastępnieproﬁle te porównano
zproﬁlami suki i reproduktora. Analiza
DNA wykazała jednoznacznie, że żadne ze szczeniąt nie pochodzi od reproduktora.

SPORZĄDZENIEPROFILIDNA
–TOŻSAMOŚĆZWIERZĘCIA

Zmateriałupobranegodobadania,którym mogą być na przykład komórki
śluzówki policzka, izoluje się materiał
genetyczny, czyli DNA. Wyizolowanie
DNA jest możliwe ze wszystkich komórek posiadających jądro. Do tego
celu nadaje się również krew z dodatkiemEDTA.PrzypomocymetodyPCR
(czyli łańcuchowej reakcji polimerazy)
wprobówcepowielasiętzw.sekwencje
mikrosatelitarne. Sekwencje mikrosatelitarnetofragmentyDNA,któreuposzczególnychosobnikówróżniąsiędługością.Różnicetemożnazmierzyćprzy
pomocy analizatora. W zależności od
systemu sekwencji mikrosatelitarnych
rozróżniasiępiętnaścieróżnychwariantówdługości.Ogólnazasadajesttaka,że
imwięcejsystemówsekwencjimikrosatelitarnychpoddasięanalizie,tymdokładniejszyibardziejindywidualnyjest
proﬁl DNA danego osobnika. Taki indywidualny proﬁl DNA jest punktem
wyjściowymwszelkichanalizsłużących
ustaleniupochodzenia.
Do sporządzenia proﬁlu DNA koniecznejestzbadanieconajmniejośmiu
systemów sekwencji mikrosatelitarnych.Następnienapodstawieuzyskanychdanychdlakażdegopsasporządza
się indywidualny i dający się powielać
kodliczbowy.

PRZEWODNIK...

WETERYNARIAWPRAKTYCE

Każdyosobnikmaswójniepowtarzalnyproﬁl DNA. Różni się on nawet wśród
rodzeństwa.
Jeżeli zbadanych zostało osiem sekwencji,wówczasprawdopodobieństwo
przypadkowejzgodnościkoduudwóch
niespokrewnionych ze sobą zwierząt
wynosi 1-50 milionów. Proﬁl DNA jest
niezmienną cechą genetyczną, która
umożliwia jednoznaczną identyﬁkację
pojedynczegoosobnika.

Ukażdegozewspomnianychtrzech
szczeniąt eurazjerki w sześciu z dziewięciubadanychsystemówsekwencji
mikrosatelitarnych stwierdzono warianty długości odmienne od wariantówreproduktora.Naprzykładwsystemie D3 warianty 108 i 112 obecne
uszczeniątniemogąpochodzićodreproduktora.Wtensposóbwykluczone
zostałopokrewieństwoszczeniątireproduktora.

BADANIEPOKREWIEŃSTWA
–CZYOJCIECJESTOJCEM?

COJESTPOTRZEBNE
DOBADANIA?

Celembadaniapokrewieństwajestustalenienapodstawieproﬁlu DNA, czy potencjalnirodzicezwierzęciasąrzeczywiściejegorodzicamibiologicznymi.
Potomstwo dziedziczy materiał genetycznywpołowiepomatceipoojcu.Jeżeli
znanajestmatka,towszystkieczęściproﬁlu DNA potomstwa, które nie pochodzą
od matki, musiały zostać odziedziczone
poojcu.Jeżeliniezgadzasięchoćbyjeden
fragmentwproﬁlu DNA, wówczas możnazwysokimprawdopodobieństwemwykluczyć ojcostwo. Zasada ta obowiązuje
analogiczniewodwrotnymprzypadku–
czyliwodniesieniudomatki.
W systemie sekwencji mikrosatelitarnychD9istniejejeszczemożliwość,
że ojcem jest reproduktor. Natomiast
wyniki uzyskane w systemach D3, D6
i D7 przeczą ojcostwu reproduktora.
Na przykład w systemie D6 szczenięta1.i2.otrzymałyodojcawariantdługości289,szczenię3.wariant273,lecz
u reproduktora nie występuje ani wariant289ani273.
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Tabela1przedstawiawyznaczoneproﬁle
DNAmatki,reproduktoraitrzechszczeniąt. System sekwencji mikrosatelitarnychskładasięzawszezwariantudługości pochodzącego od ojca i wariantu
długościpochodzącegoodmatki.Szczenięmusiposiadaćjedenzwariantówdługościmatkiijedenzwariantówdługości
określonegosystemusekwencjiojca.
Jeżeliszczenięposiadainnewarianty
długości,należywykluczyćpokrewieństwozpotencjalnymojcemlubmatką.
System
sekwencji
mikrosatelitarnych
badanezwierzę
suka
szczenię1.
szczenię2.
szczenię3.
reproduktor

Ogólnierzeczbiorąc,dobadanianadaje
siękażdymateriałorganicznyzawierającyDNA.Dosporządzeniaproﬁlu DNA
używa się zwykle próbki krwi z EDTA
(ok.0,5ml)lubwymazuześluzówkipoliczka.Badaniepokrewieństwapolegana
porównaniukodugenetycznegopotomstwa i potencjalnych rodziców. Dlatego
do badania niezbędny jest materiał pobranyzarównoodszczeniąt,jakrównież
ichojcaimatki.

UJAKICHRAS
MOŻNAWYKONAĆBADANIE?

Zasadniczometodatajestoptymalnym
sposobem na określenie pochodzenia
u psów każdej rasy, u której występuje wystarczająca liczba zdeﬁniowanych
polimorﬁcznych sekwencji mikrosatelitarnych.
Ponieważ na miarodajność tej metodyznacznywpływmaczęstotliwość
występowania w danej populacji badanych cech, czyli wariantów długości,częstotliwośćtęnależywyznaczyć
na podstawie reprezentatywnego badania.Metodęopartąnasekwencjach
mikrosatelitarnychstosujesięobecnie
rutynowoupsówtakichras,jakjamnik,westhighlandwhiteterrier,parson
jackrusselterrier,eurasieriowczarek
niemiecki.
Listaraspsów,wśródktórychistnieje
zapotrzebowanienabadaniapokrewieństwa,stalesięwydłuża.Badaniewykluczające ojcostwo jest możliwe u psów
wszystkichras,oiledostępnyjestmateriał genetyczny szczeniąt, suki i obu
samców.

PROFILDNAJAKOPODSTAWA
DOUSTALENIAPOKREWIEŃSTWA
ITOŻSAMOŚCIUKOTÓW

Po wprowadzeniu badań DNA jako narzędziaumożliwiającegoustaleniepokrewieństwaitożsamościupsów,koniikrów
obecnie można je wykonywać również
ukotów.Metodatadajenajwiększąpewnośćcodopokrewieństwaipochodzenia
cennychkotówhodowlanych.
Wtymceludlakażdegokotasporządza się indywidualny i niemożliwy do
podrobieniaproﬁl DNA, który nie ulega
zmianieprzezcałeżyciezwierzęciaijest
możliwydoodtworzeniazróżnychtkanekrównieżpośmiercizwierzęcia.
Dziękitemumożliwajestweryfikacja, czy potencjalna matka lub ojciec
kocięcia faktycznie są rodzicami biologicznymi.
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D1

D2

D3

D6

D7

D8

D9

D12

D13

109;113
109;113
109;113
109;113
109;109

117;123
123;123
123;132
123;132
123;123

104;104
104;112
104;108
104;108
100;104

273;289
289;289
289;289
273;273
268;268

178;186
186;186
178;186
178;178
174;182

230;234
226;230
230;234
230;234
230;234

162;164
162;170
154;174
154;162
154;170

137;150
137;150
137;137
150;150
147;147

167;167
167;212
167;212
167;208
224;267

Tabela1.Wyznaczoneproﬁle DNA
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