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drElizabethMüller

wykryciemutacjiwwieluprzypadkach
nieoznaczajednakwykryciasamejcho-
roby.Określenie,kiedychorobasiępoja-
wi,atakżedeterminacjaspodziewanego
natężeniaobjawówklinicznychzapomo-
cątestugenetycznegosązregułyniemoż-
liwąlubmożliwąjedyniewbardzoogra-
niczonymzakresie.

Oczymnależypamiętać
wpraktyce?
Aby wykonać badanie genetyczne, ko-
niecznejestlaboratoryjnewyizolowanie
materiaługenetycznegozwierzęciazjego
komórek.Badanasekwencjazostajepo-
wielonawmilionachprzyzastosowaniu
reakcjiłańcuchowejpolimerazy(wskró-
ciePCR),anastępniepoddanaanalizie.

Analizęwykonujesięmetodąsekwen-
cjonowania, metodą badania długości
fragmentów lub najnowszą metodą,
tj. SNP, wykorzystującą badanie real-ti-
mePCR.Wybórmetodyzależyodrodza-
jumutacji, jednakmetody te sąprawie
identyczne pod względem dokładności
wyniku.

Abywykonaćbadaniegenetyczne,la-
boratoriummusidysponowaćpobranym
odzwierzęciamateriałemzawierającym
komórki.Zregułysątopróbkikrwilub
wymazzwewnętrznejbocznejczęścipy-
ska zwierzęcia, lecz lepszym rozwiąza-
niemjestzawszepróbkakrwi,ponieważ
zawiera ona w każdym przypadku wy-
starczającąilośćkomórekzjądrami.Jako
składnikhamującykrzepnięciekrwisto-
sujesięEDTA.Próbkikrwizdodatkiem
EDTAmożnawysyłaćbezkonieczności
ichchłodzeniaimogąonebyćprzecho-
wywanewlodówceprzezkilkadni.Jesz-
czełatwiejszywużyciuniżpróbkakrwi
zEDTAjestspecjalnypapierek,naktó-
ryzostajenaniesionakroplakrwiiktóry
powyschnięciuumieszczanyjestwfolio-
wejkoszulce.

Istniejerównieżmożliwośćprzesłania
wymazuzwewnętrznejbocznejczęścipy-
skazwierzęcia.Abywymaztakinadawał
siędobadania,podczasjegopobierania

zostałwybranydocelówhodowlanych
zewzględunaswojąimponującąmasę
mięśniową, która była właśnie efek-
temchoroby.Wrezultaciezmutowana
sekwencja genów bardzo szybko roz-
przestrzeniła się w populacji koni tej
rasy. Wyjaśnia to również, dlaczego
określone choroby najczęściej przypi-
sane są do poszczególnych ras. Rów-
nieżHYPPwystępujewyłącznieukoni
rasyQuarterHorse,względniewliniach
zdomieszkąkrwitejrasy.Jednakpew-
nechorobywystępują takżeuróżnych
ras, ale w takich przypadkach muta-
cjeczęstosięodsiebieróżnią,coozna-
cza, iż ta samachorobau różnych ras
może być wywołana innymi mutacja-
mi.Naprzykładmutacjeodpowiedzialne
zachorobęvonWillebrandaudoberma-
nówiwyżłówniemieckichszorstkowło-
sychróżniąsięodsiebie.Równieżsama
chorobaróżnisięuoburaspodwzglę-
demfizjologicznym(obowiązujetupo-
działnatyp1ityp2).Obrazykliniczne
obutypów,czylim.in.wzmożonaskłon-
nośćdokrwawień,sąwprawdziepodob-
ne,leczmetodyichwykrycianapozio-
mie genetyki molekularnej są inaczej
skonstruowane.Wpraktyceoznaczato,
iżcoruszbędąsiępojawiaćnowemoż-
liwościwzakresietestówgenetycznych,
ponieważ w wyniku bieżących badań
całyczasodkrywanesąnowemutacje.
Wielechoróbdziedzicznychzostałozba-
danychpodkątemtrybudziedziczenia
orazmutacjiwywołującejchorobę,dzię-
kiczemudostępnesątestygenetyczne
umożliwiającewykrywanietakichcho-
rób.Tabelapokazuje,dlajakichchorób
irasudałosiędotejporyopracowaćte-
stygenetyczne(tabela1,s.64).

Ograniczenietestugenetycznegopole-
ganatym,żemusibyćznanamutacjawy-
wołującachorobę.Innąspecyficznącechą
testówgenetycznychjestfakt,iżsąone
wstaniezidentyfikowaćzarównozwie-
rzętadotkniętemutacjąheterozygotycz-
nie, jak i homozygotycznie niezależnie
odwieku i statusuchoroby,przyczym

W ciągu ostatnich lat znacznie
zwiększyłasię liczbachoróbuzna-
wanychzadziedziczneupsów,ko-
tów i koni. Dzięki prowadzonym
naglobalnąskalębadaniomwprzy-
padku wielu chorób udało się od-
naleźć mutację stanowiącą ich
przyczynęorazwyjaśnićsposóbjej
działania.

Testygenetyczne
wweterynarii
Jakiemamydziśmożliwości?

Mutacje mogą mieć różne formy. Naj-
częściej występują: mutacje punktowe
(wmutacjitejwymianieulegatylkojedna
parazasad),delecje(polegającenabraku
jednejlubkilkuparzasadwsekwencji)
oraz insercje (charakteryzujące się wy-
stępowaniem dodatkowych par zasad).
Następstwem wszystkich tych zmian
wsekwencjigenówjestzmianatworzo-
negobiałkaprowadzącawdalszejkolej-
ności do upośledzenia funkcjonalnego.
W rezultacie pojawiają się schorzenia
w postaci wad rozwojowych, zaburzeń
przemianymateriibądźskłonnościge-
netycznych.

Naprzykładunowofundlandóworaz
upsówrasylandseercierpiącychnacy-
stinurięmutacjaprowadzidoupośledze-
nia transportu aminokwasów w nerce,
co z kolei może powodować odkłada-
nie się kamieni cysteinowych w nerce
orazwmoczowodzie,anawetprowadzić
doniebezpiecznejdlażycianiedrożności
drógmoczowych.

Mutacjezregułypojawiająsięsamo-
rzutnieupojedynczychosobników,ana-
stępnierozprzestrzeniająsięwdanejpo-
pulacji.

Idealnym przykładem jest choro-
ba przemiany materii zwana hiper-
kaliemicznym porażeniem okreso-
wym(HYPP),występującaukonirasy
American Quarter Horse związana
zeskurczamimięśni,któremogąoscy-
lować od lekkich do ciężkich. Ogier
Impressive,uktóregoporazpierwszy
wystąpiła mutacja wywołująca HYPP,
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należy przestrzegać pewnych określo-
nychzasad,takichjakużyciespecjalnej
szczoteczkidowymazu(tzw.cytobrush).
Ponadtowymazzbłonyśluzowejpyska
należy pobierać silnym ruchem w taki
sposób,abynaszczoteczceznalazłasię
wystarczająca ilość komórek. Na kilka
godzinprzedpobraniemwymazuzwie-
rzęniepowinno jeść.Pozwala tounik-
nąćzanieczyszczeniapróbki.Popobra-
niuwymazuszczoteczkipowinnyschnąć
oddwóchdotrzechgodzin,abyzmini-
malizowaćryzykowzrostubakteriiwwil-
gotnymśrodowisku.Próbkęnależywy-
słaćdolaboratoriumbezzbędnejzwłoki,
abyuniknąćrozpaduDNA.Zawszezale-
camy,abywymazzpyskapobieranybył
przez lekarza weterynarii, gdyż w ten
sposób na pewno unikniemy błędów.
Czasami zdarza się, iżmimo starannie
wykonanegowymazuuzyskanapróbka
zawierazbytmałąilośćDNAlubjakość
pobranegoDNAjestzbytsłabaiwyko-
nanie badania genetycznego jest wów-
czas niemożliwe. Dlatego próbka krwi
jestzawszeoptymalnymrozwiązaniem.
Wymazy z pyska zalecane są jedynie
wnielicznychprzypadkach,naprzykład
umłodziutkichszczeniąt.

Szczególnieważnymelementempod-
czas pobierania materiału do badania
winna być zawsze identyfikacja zwie-
rzęcia.Obowiązek ten spoczywana le-
karzuweterynariibądźinnychosobach
upoważnionych przez instytucję zleca-
jącą wykonanie badania. Na przykład
niektóre związki hodowców zezwalają
napobieraniepróbekosobomsprawu-
jącymnadzórnadhodowlą.Należyrów-
nież pamiętać, aby wpisać prawidłowe
dane zwierzęcia w formularzu załącza-
nym do próbki (imię, numer czipa lub
tatuażu, płeć). Niezbędnym warunkiem

prawidłowegowykonaniabadaniagene-
tycznegojestrównieżstarannepodpisa-
niepobranychpróbek.

JakdOradzaćwłaścicielOm
zwierząt?
Istotnarolalekarzaweterynariinieogra-
niczasięjedyniedofachowegopobrania
materiałudobadania.Zadaniemlekarza
weterynarii jest w szczególności także
omówieniewynikóworazudzieleniesto-
sownejporadywłaścicielowizwierzęcia.
Pootrzymaniuwynikubadaniawłaści-
cielczęstozadajepytania,którezwykle
pociągają za sobą bardzo poważne de-
cyzje.Cooznaczawynikdlazwierzęcia?
Czymojezwierzęzachoruje?Czynadaje
siędorozpłodu?Czyzwierzęnależywy-
łączyćzhodowli?Czywynikbędziemiał
wpływnadługośćżyciazwierzęcia?

Nawszystkietegorodzajupytaniana-
leżyodpowiedziećwzależnościodwy-
niku,badanejmutacjilubchorobybądź
wzależnościodsamegozwierzęciaijego
właściciela.

Należywówczaswziąćpoduwagęm.in.
następująceaspekty:
• Trybdziedziczenia:autosomalniedo-

minujący(np.wielotorbielowatośćne-
reklubHYPP),tzn.jedenuszkodzony
genwystarczy,abywywołaćchorobę;
autosomalnierecesywny(np.niedobór
kinazypirogronianowejlubcystinuria),
tzn. uszkodzone warianty muszą się
znajdowaćwobuchromosomach,aby
mogływywołaćchorobę.

• Rodzajchoroby,tj.jakciężkimaprze-
biegiczywkażdymwypadkukończy
się śmiercią zwierzęcia. Obecność
uszkodzonego genu nie musi wcale
prowadzićdorozwinięciasięchoroby.
W autosomalnie recesywnym trybie
dziedziczenia (cystinuria) czynnikiem

warunkującym wystąpienie choroby
sądwauszkodzonegeny.Wautosomal-
niedominującym trybiedziedziczenia
niezawszedasięzgóryokreślićstopień
ciężkościorazmomentpojawieniasię
choroby.Niektórekotyobciążonehete-
rozygotyczniemutacjąodpowiedzialną
za wielotorbielowatość nerek mogą
cieszyćsięzdrowiemiżyćbezjakichkol-
wiekograniczeńprzezdługielata.

• Cele,jakiestawiasobiewłaścicielzwie-
rzęcia, tzn. czy chce mieć po prostu
zwierzęwdomu,czyhodujejewcelach
rozpłodowych.

cOOznaczaJąwyniki?
GenotypN/N
Zwierzę jest homozygotycznie nieob-
ciążonedanąmutacją,czylinieposiada
uszkodzonegogenu.Wrezultacienieza-
chorujenachorobę,którąwywołujeba-
danamutacja.Brakjestrównieżograni-
czeńzhodowlanegopunktuwidzenia.

GenotypN/X
Xoznaczauszkodzonygen.Zwierzęjest
heterozygotycznieobciążone,tzn.posia-
dajedenuszkodzonygen.Wzależności
odtrybudziedziczeniazwierzęmożeza-
chorować (tryb autosomalnie dominu-
jący) lub nie (tryb autosomalnie rece-
sywny).

Zwierzątchorychniepowinnosięwy-
korzystywać w hodowli. W przypadku
autosomalnie recesywnego trybu dzie-
dziczeniadecyzjaowykorzystaniuzwie-
rzęciawhodowli jest trudniejsza. Jeże-
liprzyrecesywnymtrybiedziedziczenia
zwierzęta heterozygotycznie obciążo-
nezostanącałkowiciewyłączonezho-
dowli,towokreślonychokolicznościach
wzależnościodprzewagizmutowanego
genuzmniejszysięznaczniepulagenów.
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Wnajgorszymprzypadkumoże todo-
prowadzićdotego,iżwwynikuhodowli
podtrzymanezostanąinnemutacjeoraz
innechoroby.Dlategowyłączeniezho-
dowlizwierzątheterozygotycznieobcią-
żonychniejestkonieczne,alewdalszej
hodowli należy zwracać uwagę na do-
bór partnera. Jeżeli zwierzęta takie zo-
stanąskojarzonezezwierzętamihomo-
zygotyczniezdrowymi, towmiocienie
będzie osobników chorych, ale patrząc
statystycznie, nadal 50% miotu będzie
obciążone heterozygotycznie. Decyzję
odopuszczeniudohodowlizwierzątob-
ciążonychgenetyczniepodejmujezregu-
łyzwiązekhodowców.Decyzjatakaopie-
ra się na specjalistycznym doradztwie
zestronylekarzaweterynarii.

GenotypX/X
Zwierzęjestobciążonehomozygotycznie,
cooznacza,żeuszkodzonesąobageny.
Zwierzę to może zachorować na daną
chorobę,jednakbadaniegenetycznenie
jestwstanieokreślić, jakciężkabędzie
chorobaanikiedysiępojawi.Takiezwie-
rzętazreguływykluczasięzhodowli.

zaletyiOgraniczenia
badaniagenetycznegO
Badaniegenetycznemożepomócwokre-
śleniuaktualnegostanuzdrowiazwierzę-
cia, jednak sformułowanie trafnej dia-
gnozywymaganadalklinicznychmetod
badań.Niemniejkorzyścizbadaniage-
netycznegowodpowiedzialnejhodowli
sąniezaprzeczalne.Dysponującstosun-
kowoniewielkąilościąmateriałudoba-
dania, jużwchwilinarodzinzwierzęcia
można jednoznaczne określić jego ge-
notyp.Badaniagenetycznecechujewy-
sokatrafność.Umożliwiająonepodjęcie
jużnabardzowczesnymetapietakodpo-
wiedzialnejdecyzji,jakdecyzjaowłącze-
niubądźwyłączeniuzwierzęciazhodow-
li.Dziękiznajomościgenotypu,kojarząc
zwierzętawewłaściwysposóbprzyau-
tosomalniedominującymtrybiedziedzi-
czenia,możnawyeliminowaćdanąmu-
tację z populacji, a przy autosomalnie
recesywnym trybie dziedziczenia unik-
nąćpojawieniasięzwierzątchorych. q
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Badanie rasa
Pies

claD seterirlandzki
cystinuria nowofundland,landseer

sierśćbrązowa labradorretriever,flatcoatedretriever
sierśćżółta labradorretriever,flatcoatedretriever
fukozydoza springerspanielangielski

leukodystrofia(obecnośćkomórek
globoidalnych)/chorobakrabbego

westhighlandwhiteterrier

chorobaWilsona bedlingtonterrier
myotoniacongenita sznaucerminiaturowy

niedobórfosfofruktokinazy(pFk) springerspanielangielski

pra
seterirlandzki,welshcorgi,sloughi,

bulterier,mastif,bulmastif
niedobórkinazypirogronianowej(pk) basenji,westhighlandwhiteterrier

chorobavonWillebranda,typ1
doberman,pudel,manchesterterrier,

berneńskipiespasterski,pinczerśredni
chorobavonWillebranda,typ2 wyżełniemieckiszorstkowłosy
chorobavonWillebranda,typ3 terierszkocki,sheltie

X-sciD baset,welshcorgi

wadagenetycznaMDr1(nietoleran-
cjaivermectinu)

collie,sheltie,owczarekaustralijski,
owczarekstaroangielski,whippet

długowłosy,silkenwindhound
hipertermiazłośliwa wszystkierasy

narkolepsja doberman
gangliozydozaGM1 husky

dystrofiamięśni(GMrD) goldenretriever
mukopolisacharydozatypuVii(Mps) owczarekniemiecki

miopatia(HMlr) labradorretriever
neuronalnaceroidolipofuscynoza

(ncl)
bordercollie

sierśćlemon dalmatyńczyk
sierśćlemonibrąz dalmatyńczyk

Kot

wielotorbielowatośćnerek(pkD)

pers,brytyjskikotkrótkowłosy,ragdoll,
domesticshorthair,exoticshorthair,
selkirkrex,scottishfoldiinnerasy

persopochodne
gangliozydoza(GM1/GM2) korat,kotsyjamski

niedobórkinazypirogronianowej(pk) kotabisyński,kotsomalijski
hipertroficznakardiomiopatia(HcM) mainecoon

sierśćcinnamon wszystkierasy
sierśćchocolate wszystkierasy

odmianakolorusyjam(point) wszystkierasy
sierśćbrązbirmański wszystkierasy

agouti wszystkierasy
Krowa

BlaD holsztyńska
Świnia
MHs wszystkierasy

Koń
kasztan wszystkierasy

Hypp QuarterHorse,liniekrwiQuarterHorse
lethalWhiteFoalsyndrome Overoschecken

sciD końarabski
agouti wszystkierasy

kremowa wszystkierasy

JeB górskazimnokrwista
Tabela1.Predyslekcjerasowewchorobachgenetycznych


