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Kura (Gallus gallus) – najnowsze
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Chicken (Gallus gallus) – the recent achievments in animal
genomics
Summary
Chicken (Gallus gallus) is one of the most important animal species worldwide. As a significant contributor to food industry, it provides eggs and meat,
which are important sources of animal protein in human diet. Moreover,
chicken has a unique genomic architecture, which has been investigated for
many years. This paper summarizes the most recent achievements in the field of
chicken genomics. Among domestic animals chicken was the first to be selected
for genome sequencing. Nowadays extensive chicken genetic and genomic resources such as genetic maps (STR, SNP), RH panel, EST, nucleotide sequence,
QTLs and genes are known and publicly available. Finally, high-throughput
microarrays (60K SNP array and 44K gene expression array) have been designed
for the chicken genome as a modern tool applied in genome-wide association
studies and functional genomics.
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1. Wprowadzenie
Kura (Gallus gallus) jest przedstawicielem 9600 istniej¹cych
na œwiecie gatunków ptaków. Jest te¿ ³¹cznikiem ewolucyjnym
miêdzy ssakami a mniej rozwiniêtymi krêgowcami. Na podstawie analizy sekwencji DNA kury i cz³owieka wiadomo, ¿e oba genomy rozdzieli³y siê w procesie ewolucji ~310 milionów lat temu.
Znana dzisiaj kura domowa (Gallus gallus domesticus) zosta³a udomowiona w Azji oko³o 8000 lat p.n.e., a zgodnie z sugesti¹
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Darwina, potwierdzon¹ w badaniach mitochondrialnego DNA, jej bezpoœrednim
przodkiem by³ czerwony kur d¿ungli (ang. Red Jungle Fowl) (1). Kura jako Ÿród³o wysokobia³kowych produktów pochodzenia zwierzêcego: jaj i miêsa jest jednym z najwa¿niejszych gospodarczo gatunków zwierz¹t u¿ytkowych. Bia³e miêso drobiowe
znajduje uznanie przez konsumentów, i jest akceptowane przez wyznawców
wszystkich religii (2). W przeci¹gu ostatnich trzydziestu lat produkcja miêsa drobiowego na œwiecie potroi³a siê i wci¹¿ wzrasta. W roku 2007 wynios³a 89 milionów
ton, co stanowi ~30% œwiatowej produkcji miêsa (3). Ten wzrastaj¹cy trend utrzymuje siê, mimo nawracaj¹cych pandemii ptasiej grypy w Azji i jest spowodowany
stosunkowo nisk¹ cen¹ miêsa drobiowego na œwiatowych rynkach, w porównaniu
do wieprzowiny i wo³owiny. Œwiatowa produkcja jaj w roku 2004 wynios³a 58,3 miliona ton, a w roku 2007 wzros³a do 62,6 miliona ton (4).

2. Genom kury
Genom kury sk³ada siê z 38 chromosomów autosomalnych oraz 2 chromosomów
p³ci. Chromosomy p³ci ptaków, okreœlane s¹ dla odró¿nienia od chromosomów ssaków literami W i Z, przy czym p³eæ ¿eñska jest heterogametyczna (ZW), a p³eæ mêska
homogametyczna (ZZ). W sumie, na genom kury sk³ada siê ~1,05 miliarda nukleotydów (1), o masie molekularnej haploidalnego zestawu chromosomów (ang. C-value)
na poziomie 1,25 pg (5). Ogólna liczba genów szacowana jest na 20 000-23 000.
Chromosomy ptaków charakteryzuje znaczne zró¿nicowanie wielkoœci, dlatego
morfologicznie wiêksze chromosomy okreœlane s¹ mianem makrochromosomów
(MACs, ang. macrochromosomes), a mniejsze – mikrochromosomów (ang. MICs –
microchromosomes). Du¿ym problemem dla prawid³owego okreœlenia kariotypu ptaków jest fakt, ¿e najmniejsze mikrochromosomy nie s¹ rozró¿niane za pomoc¹ konwencjonalnych metod mapowania cytogenetycznego, takich jak pr¹¿kowanie G. Ponadto, w literaturze spotyka siê kilka systemów klasyfikacji kariotypu kury. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cym, miêdzynarodowym systemem standaryzacji kariotypu u ptaków
(ISSAK, ang. International System for Standardized Avian Karyotypes), makrochromosomy obejmuj¹ osiem najwiêkszych chromosomów autosomalnych (GGA1-8) oraz chromosomy p³ci (GGAZ, GGAW) (6), natomiast pozosta³e chromosomy (GGA9-38) zaliczane s¹ do mikrochromosomów. Makrochromosomy osi¹gaj¹ d³ugoœæ 3-6 mm,
a mikrochromosomy – 0,5-2,5 mm (7).
Warto wspomnieæ o alternatywnych metodach klasyfikacji kariotypu kury. Z jednej strony, ze wzglêdu na zjawisko stopniowego zmniejszania siê wielkoœci chromosomów w kariogramie, wyró¿niono piêæ par makrochromosomów (GGA1-5), piêæ par
chromosomów poœrednich (GGA6-10) oraz 28 par mikrochromosomów (GGA11-38) (8).
Z drugiej strony, w ostatnich latach opracowano metodê umo¿liwiaj¹c¹ rozró¿nienie wszystkich mikrochromosomów kury (9). Jej autorzy wykorzystali sortowanie
fluorescencyjne mikrochromosomów, ich mikrodysekcjê, a nastêpnie detekcjê za
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pomoc¹ metody DOP-PCR (ang. Degenerate Oligonucleotide – Primed Polymerase Chain
Reaction) oraz FISH (ang. Fluorescent in situ Hybridization). W efekcie, zaproponowany
zosta³ niezale¿ny sposób klasyfikacji chromosomów, obejmuj¹cy cztery grupy.
W grupie A (GGA1-10) zawarte s¹ najwiêksze, cytogenetycznie rozró¿niane makrochromosomy; grupa B (GGA11-GGA16) obejmuje najwiêksze mikrochromosomy
wraz z chromosomem NOR (GGA16); grupa C (GGA17-32) zawiera niewielkie mikrochromosomy, zwi¹zane z grupami sprzê¿eniowymi markerów mikrosatelitarnych,
natomiast grupa D (GGA33-38) – najmniejsze mikrochromosomy, nie s¹ zwi¹zane
ze znanymi do tej pory grupami sprzê¿eniowymi.

3. Mapy genetyczne
Sprzê¿eniowa mapa genetyczna genomu kury, zosta³a skonstruowana na podstawie czêstoœci zdarzeñ rekombinacji miêdzy markerami mikrosatelitarnymi, z wykorzystaniem trzech dostêpnych populacji referencyjnych (East Lansing, Compton
i Wageningen) (10). Sk³adaj¹ siê na ni¹ 1889 loci, z czego 480 tworzy podstawê
mapy (ang. framework map), zgrupowan¹ w 50 grupach sprzê¿eniowych, a kolejne
1409 loci zosta³o zlokalizowanych wzglêdem loci ramowych. Wielkoœæ konsensusowej mapy genetycznej oszacowano na ~3800 cM. Wraz z rozwojem technik molekularnych, rozdzielczoœæ mapy genetycznej zosta³a drastycznie zwiêkszona o 12 945
markerów SNP zgenotypowanych w 34. grupach sprzê¿eniowych na 29. chromosomach autosomalnych (11). Uzyskana w ten sposób nowa mapa konsensusowa jest
znacznie mniejsza od mapy poprzedniej generacji i posiada wielkoœæ 3228 cM. Dopiero na jej podstawie okreœlono, ¿e poziom rekombinacji ró¿ni siê miêdzy populacjami, natomiast jest niezale¿ny od p³ci.

4. Mapy fizyczne
Jedn¹ z pierwszych metod fizycznego mapowania genomu by³o mapowanie cytogenetyczne. Opiera siê ono na klasycznych technikach pr¹¿kowania lub cytogenetyce molekularnej. W przypadku genomu kury, licz¹cego 38 chromosomów (n), z czego wiêkszoœæ stanowi¹ mikrochromosomy, trudnoœci przysparza³a prawid³owa identyfikacja tych ostatnich. Obecnie, mapowanie cytogenetyczne opiera siê na specyficznych dla chromosomu sondach i technologii FISH, obejmuj¹cych zarówno sondy
maluj¹ce ca³y chromosom, jak i specyficzne dla danego locus (9).
Wiêksz¹ rozdzielczoœci¹ od mapy cytogenetycznej charakteryzuje siê panel RH
(RH panel, ang. Radiation Hybrid panel). Sk³ada siê na niego zestaw hybryd komórkowych, powsta³ych przez fuzjê kurzych zarodkowych fibroblastów, napromieniowanych dawk¹ 6000 radów, z komórkami chomiczymi Wg3hCl2 pozbawionymi aktywnoœci HPRT (fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej). W obrêbie DNA
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pozyskanego z 452 klonów hybryd komórkowych przeprowadzono analizê panelu
markerów mikrosatelitarnych. Na jej podstawie dokonano rekonstrukcji mapy radiacyjnej, opieraj¹cej siê na zjawisku wystêpowania pêkniêæ chromosomów w obrêbie
napromieniowanych komórek kury, doprowadzaj¹cego do rozdzielenia markerów
na poszczególne hybrydy. Dziêki temu wyznaczana jest odleg³oœæ miêdzy markerami na mapie radiacyjnej (12). Obecnie, na stronie http://chickrh.toulouse.inra.fr dostêpna jest szósta wersja mapy radiacyjnej, nazywana ChickRH6 (13). Mapa ta zawiera 2531 markerów, które umo¿liwi³y stworzenie mapy referencyjnej dla 20 chromosomów oraz czterech innych grup sprzê¿eniowych. Dalsze prace nad popraw¹ rozdzielczoœci panelu RH trwaj¹, a ich g³ównym celem jest mapowanie mikrochromosomów, które wci¹¿ zawieraj¹ regiony o niskim nasyceniu markerami na mapie radiacyjnej.
Map¹ fizyczn¹ o najwiêkszej rozdzielczoœci jest sekwencja nukleotydowa. Pierwszym krokiem do uzyskania sekwencji genomu kury by³o masowe sekwencjonowanie odcinków DNA ulegaj¹cych ekspresji (EST, ang. Expressed Sequence Tags), zdeponowanych w bibliotekach cDNA, przeprowadzone w kilku miêdzynarodowych projektach (14-16). Uzyskano w ten sposób prawie 600 000 EST zdeponowanych w ró¿nych bazach danych (np. http://bioinfo.hku.hk/chicken/, http://www.chick.manchester.ac.uk/, http://www.chickest.udel.edu/). Dziêki poznaniu pe³nej sekwencji prawie 20 000 cDNA (17), mo¿liwe by³o okreœlenie w genomie kury elementów funkcjonalnych. Dane te pos³u¿y³y w nastêpnych latach do konstrukcji mikromacierzy ekspresyjnych, s³u¿¹cych do analizy funkcjonalnoœci genów.

5. Sekwencjonowanie genomu kury
Kolejnym krokiem milowym w genomice kury by³o sekwencjonowanie ca³ego genomu kury. Zastosowana strategia objê³a sekwencjonowanie i sk³adanie materia³u
genetycznego kury sklonowanych w obrêbie sztucznych chromosomów bakteryjnych (BAC, ang. Bacterial Artificial Chromosomes), fosmidów i plazmidów (1). Za spraw¹ relatywnie niewielkiego rozmiaru genomu kury oraz niskiego nasycenia elementami powtarzalnymi, uzyskano wysokiej jakoœci sekwencjê, w której ka¿dy nukleotyd wystêpowa³ œrednio 6,6 raza (ang. 6.6 coverage) i sumarycznej wielkoœci 907
Mpz. Aktualnie, w publicznych bazach danych Ensembl (http://www.ensembl.org/)
oraz NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) opublikowana jest druga wersja sekwencji
(ang. Genome Build 2.1), obejmuj¹ca chromosomy autosomalne 1-28 oraz 32, chromosomy p³ci Z i W, DNA mitochondrialne (MT), a tak¿e dwie dodatkowe grupy
sprzê¿eniowe.
Na podstawie sekwencji nukleotydowej dokonano charakterystyki genomu kury.
Przede wszystkim zidentyfikowano 2,8 milionów polimorfizmów punktowych (SNP,
ang. Single Nucleotide Polymorphism), poprzez porównanie sekwencji genomu czerwonego kura d¿ungli (³ac. Gallus gallus, ang. Red Jungle Fowl) z fragmentami sekwenBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 36-46 2010
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cji ró¿nych ras kur nieœnych, miêsnych i ozdobnych (18). Ponadto, okreœlono przyczynê znanego zjawiska znacznie zredukowanej wielkoœci genomu ptaka
(~1,05Gpz) w porównaniu do genomu ssaka (np. genom cz³owieka ~2,8Gpz).
Nast¹pi³o ono w wyniku obni¿enia iloœci elementów powtarzalnych, pseudogenów,
duplikacji genów oraz duplikacji segmentowych w genomie kury, w ramach ewolucyjnego przystosowania ptaków do latania. Zmniejszenie wielkoœci komórki, a tym
samym powiêkszenie powierzchni wymiany gazowej wp³ynê³o na zintensyfikowanie
metabolizmu tlenowego. W konsekwencji jednak obni¿ona zosta³a masa j¹dra komórkowego, a zatem równie¿ masa genomowego DNA, œciœle skorelowana z mas¹
komórki (7). W kontekœcie genomiki kury, zmniejszenie rozmiaru wiêkszoœci chromosomów poci¹gnê³o za sob¹ konsekwencje w postaci negatywnej korelacji wielkoœci chromosomu ze wspó³czynnikiem rekombinacji, zawartoœci¹ zasad G + C oraz
wysp CpG i – przede wszystkim – z zawartoœci¹ genów. Dlatego mikrochromosomy GGA11-38, stanowi¹ce jedynie 18% genomu samicy, nios¹ ze sob¹ a¿ ~31% genów, przez co s¹ one okreœlane jako regiony bogate w geny (1).

6. Loci cech iloœciowych (QTL)
Potencja³, jaki niesie rozwój wiedzy na temat sekwencji nukleotydowej genomu
kury oraz nowych polimorfizmów SNP stanowi podstawowe narzêdzie identyfikacji
genetycznego pod³o¿a wa¿nych pod wzglêdem produkcyjnym cech. Cechy iloœciowe (ang. quantitative traits), tradycyjnie definiowane jako cechy z rozk³adem ci¹g³ym, w odró¿nieniu od cech jakoœciowych, o rozk³adzie nieci¹g³ym, obejmuj¹ wiêkszoœæ cech produkcyjnych i odpowiedzi immunologicznej. Genetyczne uwarunkowania, jakim podlegaj¹, opieraj¹ siê na poligenicznym kodowaniu danej cechy przez
wiele genów o niskim efekcie. Geny te s¹ zlokalizowane w obrêbie regionów chromosomalnych okreœlanych jako loci cech iloœciowych (QTL, ang. Quantitative Trait
Loci). Pierwszym krokiem do identyfikacji pod³o¿a genetycznego danej cechy iloœciowej jest zlokalizowanie zwi¹zanego z ni¹ QTL.
Detekcja QTL, zwana równie¿ mapowaniem QTL (ang. QTL mapping) opiera siê na
wykorzystaniu map genetycznych, a nastêpnie identyfikacji powi¹zañ miêdzy poziomem analizowanej cechy fenotypowej a dziedziczeniem polimorficznych markerów
DNA. Istotne statystycznie relacje miêdzy czêœci¹ genotypow¹ a fenotypow¹ mog¹
stanowiæ dowód na istnienie locus cechy iloœciowej w pobli¿u markera genetycznego (lub markerów genetycznych w przypadku analizy przedzia³owej), z którym wyst¹pi³o sprzê¿enie. Koñcowym efektem badañ nad mapowaniem QTL jest identyfikacja markerów genetycznych zlokalizowanych w pobli¿u QTL, dziêki czemu dany
marker i dany QTL dziedzicz¹ siê razem. Zjawisko to nazywane jest nierównowag¹
sprzê¿eniow¹ (LD, ang. Linkage Disequilibrium). Takie markery mog¹ byæ wykorzystywane w programach hodowlanych (19). W niektórych przypadkach mapowanie QTL
prowadzi do identyfikacji genu (lub genów) determinuj¹cych dan¹ cechê. Jednak cel
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ten jest trudny do osi¹gniêcia ze wzglêdu na poligeniczne dziedziczenie, epistazê,
zró¿nicowan¹ ekspresjê genów, a tak¿e plejotropiê. W zwi¹zku z tym, ka¿da analiza
QTL wymaga potwierdzenia w niezale¿nej populacji (ang. QTL validation) oraz zawê¿enia regionu QTL, zwanego te¿ mapowaniem precyzyjnym (ang. fine-mapping) w celu dok³adniejszego okreœlenia jego lokalizacji (20).
Informacje literaturowe dotycz¹ce loci cech iloœciowych najwa¿niejszych gatunków zwierz¹t gospodarskich, w tym kury, zdeponowano w publicznie dostêpnej bazie danych animalQTLdb (21). Czêœæ bazy danych, zawieraj¹ca informacje o QTL kury,
nosi nazwê chickenQTLdb i jest dostêpna w zasobach internetowych pod adresem:
http://www.animalgenome.org/QTLdb/chicken.html. Obecnie, w tej bazie danych
znajduj¹ siê dane literaturowe o 791 regionach QTL kury, sklasyfikowanych ze
wzglêdu na chromosom zawieraj¹cy loci okreœlonej cechy iloœciowej, czy te¿ typ cechy fenotypowej, z któr¹ dany QTL jest zwi¹zany. W odniesieniu do typu cechy u¿ytkowej, najwiêksza liczba prac eksperymentalnych, których celem by³a identyfikacja
QTL odpowiada cechom wzrostu (368 QTL), odpornoœci na choroby (177 QTL) oraz
jakoœci jaja (113 QTL). Mniejsz¹ liczbê QTL zidentyfikowano dla cech behawioralnych
(48 QTL), zaburzeñ metabolicznych (31 QTL), produkcji jaj (28 QTL), jakoœci miêsa
(11 QTL), czy ¿ywienia (9 QTL). Kompleksowa analiza piœmiennictwa dotycz¹cego regionów QTL kury zosta³a zaprezentowana w innych pracach przegl¹dowych (22,23).

7. Analiza genów kandyduj¹cych
Podstawowym celem badañ nad zwi¹zkiem procesów biologicznych z ich genetycznymi podstawami jest okreœlenie genów bezpoœrednio determinuj¹cych zmiany
fenotypowe. Poza znaczeniem poznawczym, identyfikacja genów wp³ywaj¹cych na
cechy produkcyjne i odpornoœciowe u zwierz¹t gospodarskich ma te¿ wymiar praktyczny, w du¿ym stopniu przyczyniaj¹c siê do wykorzystania wyników eksperymentu w praktyce hodowlanej. Do realizacji tego celu wykorzystywana jest analiza genów kandyduj¹cych, opieraj¹ca siê na wytypowaniu pozycyjnych i funkcjonalnych
genów, a nastêpnie okreœleniu ich zwi¹zku z poziomem cechy fenotypowej. Do pozycyjnych i funkcjonalnych genów kandyduj¹cych nale¿¹ loci potencjalnie zwi¹zane
z analizowan¹ cech¹. Interakcjê miêdzy genem a fenotypem okreœla funkcja produktu bia³kowego danego genu w metabolizmie oraz/lub pozycja genu w obrêbie regionów QTL. Ostatnio, metodyka analizy genów kandyduj¹cych zosta³a wzbogacona
o metodê in silico (DigiCGA, ang. Digital Candidate Gene Approach), polegaj¹c¹ na wyszukiwaniu genów na bazie narzêdzi bioinformatycznych, takich jak baza danych
Gene Ontology, skupiaj¹ca dane dotycz¹ce genów i ich funkcji biologicznych w danym organizmie (24). Po wytypowaniu genu, nastêpuje poszukiwanie jego polimorfizmu w danej populacji referencyjnej (np. poprzez sekwencjonowanie lub genotypowanie markerów SNP), a nastêpnie – analiza statystyczna asocjacji polimorfizmu
genetycznego z poziomem analizowanej cechy iloœciowej. W przypadku uzyskania
BIOTECHNOLOGIA 3 (90) 36-46 2010
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dowodu statystycznego na powi¹zanie danej mutacji funkcjonalnej lub polimorfizmu markera z cech¹ u¿ytkow¹, mo¿e byæ ona wykorzystywana do hodowli wspomaganej genami (GAS, ang. Gene Assisted Selection) (25).

8. Mikromacierze DNA
Do analizy polimorfizmu genów kandyduj¹cych i detekcji mutacji funkcjonalnych
wykorzystywane jest genotypowanie polimorfizmów punktowych SNP (SNP, ang.
Single Nucleotide Polymorphism). Najnowsze metody analityczne opieraj¹ siê na technologii chip DNA, w której znakowane fluorescencyjnie genomowe DNA hybrydyzuje
jednoczeœnie do wielu specyficznych oligonukleotydów przytwierdzonych na sta³ym
pod³o¿u (nylon lub szk³o). W przypadku genomu kury, firma Illumina Inc. (San Diego, CA, USA) opracowa³a 3K SNP chip (chip obejmuj¹cy 3000 SNP), który zosta³ przetestowany na 2500 osobnikach nale¿¹cych do komercyjnych ras oraz tych, które
pos³u¿y³y do sekwencjonowania genomu kury i detekcji SNP, m.in. czerwony kur
d¿ungli, bia³y leghorn, chiñska rasa silkie oraz komercyjny brojler. Wyniki pos³u¿y³y
nie tylko do walidacji mikromacierzy, ale równie¿ do oceny bioró¿norodnoœci komercyjnego pog³owia drobiu na œwiecie (26).
W oparciu na dalszej wspó³pracy œrodowiska akademickiego z firm¹ Illumina
Inc., obecnie trwa przygotowanie mikromacierzy iSelect™ BeadChip o pojemnoœci
60 000 markerów SNP (60K) obejmuj¹cych wszystkie chromosomy kury. Wyniki genotypowania SNP z jej udzia³em zostan¹ wykorzystane do zwiêkszenia rozdzielczoœci mapy genetycznej kury. Jednoczeœnie, szybkie i wydajne oznaczanie wariantów
wielu markerów genetycznych jednoczeœnie (ang. High-Throughput Genotyping), mo¿e byæ docelowo wykorzystane w genomowej selekcji wspomaganej markerami
(GMAS, ang. Genome-Wide Marker Assisted Selection). Wstêpnie szacuje siê, ¿e mikromacierz 60K jest optymalna w przypadku kur nieœnych, natomiast w selekcji brojlerów musi byæ rozszerzona do 300K (27).

9. Resekwencjonowanie
W najbli¿szej przysz³oœci przewiduje siê jednak odejœcie od technologii genotypowania markerów molekularnych na rzecz technologii resekwencjowowania ca³ych
genomów lub ich œciœle okreœlonych czêœci. Dziêki temu mo¿liwe bêdzie wykorzystanie w analizach wszystkich mo¿liwych polimorfizmów znajduj¹cych siê w genomie, zidentyfikowanych na podstawie indywidualnych sekwencji nukleotydowych.
Jest to mo¿liwe dziêki konstrukcji sekwenatorów trzeciej generacji, takich jak Genetic Analyzer Illumina™/Solexa™ (Illumina Inc., San Diego, CA, USA), SOLiD™ (Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA), czy 454 GS FLX™ (Roche Diagnostic®, Basel, Switzerland), umo¿liwiaj¹cych sekwencjonowanie w krótkim czasie odcinków DNA
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o ³¹cznej d³ugoœci kilku miliardów par zasad (Gbp, ang. Giga Base Pairs). W praktyce
oznacza to mo¿liwoœæ resekwencjonowania ca³ych genomów. W przypadku wielu
gatunków problemem wci¹¿ pozostaje brak odpowiedniej jakoœci referencyjnej sekwencji DNA, jak równie¿ trudnoœci techniczne z analiz¹ komputerow¹ i przechowywaniem tak ogromnych zbiorów danych.
W przypadku genomu kury, jak do tej pory, resekwencjonowaniem objêto wybrane fragmenty chromosomów. Przyk³adem mo¿e byæ chromosom W, w którym
poszukiwano charakterystycznej dla genomu kury wysokiej zmiennoœci genetycznej. Resekwencjonowanie 7643 pz u 47 osobników ujawni³o natomiast niespodziewanie nisk¹ zmiennoœæ w porównaniu do innych fragmentów genomu kury. Przyczyn tego zjawiska autorzy dopatruj¹ siê w braku pozytywnej selekcji na ubogi
w geny chromosom W (28). Z kolei, w badaniach dotycz¹cych wp³ywu presji selekcyjnej na zmiennoœæ genów istotnych dla odpowiedzi immunologicznej, resekwencjonowany fragment DNA obj¹³ ³añcuch a genu IL-4R (receptor a interleukiny 4),
a analizê przeprowadzono na 90. osobnikach nale¿¹cych do ró¿nych afrykañskich
i azjatyckich przedstawicieli rodzaju Gallus, blisko spokrewnionych z kur¹ domow¹.
W badaniach ujawniono bardzo wysok¹ zmiennoœæ (wyra¿on¹ liczb¹ haplotypów)
analizowanego genu, co zosta³o wyt³umaczone jako efekt z jednej strony – wielokrotnych zjawisk udomowienia kury, a z drugiej – jako wynik naturalnej selekcji na
te warianty genu IL-4Ra, które w wiêkszym stopniu przystosowywa³y zwierzê do
nowych zagro¿eñ chorobotwórczych (29).

10. Mikromacierze ekspresyjne
Osi¹gniêcia na polu genomiki kury (poznanie sekwencji genomowej oraz sekwencji EST), umo¿liwi³y gwa³towny rozwój genomiki funkcjonalnej kury, gdzie celem jest
analiza ekspresji genów. Podobnie, jak w przypadku oznaczania mutacji punktowych
w genomowym DNA (mikromacierze DNA), analiza ekspresji genów oparta jest g³ównie na technologiach mikromacierzy, zwanych mikromacierzami ekspresyjnymi (ang.
Expression Microarrays). W tym przypadku, pojedynczy slajd mikromacierzy zawiera
zestaw immobilizowanych, oligonukleotydowych sond, komplementarnych do sekwencji cDNA analizowanych genów. G³ówn¹ zalet¹ tej technologii jest ca³oœciowa
analiza ekspresji wielu genów równoczeœnie, co umo¿liwia identyfikacjê funkcjonalnoœci genów zawartych w ca³ych szlakach metabolicznych. Ponadto, analiza ekspresji
danego zestawu genów w ró¿nych gatunkach i/lub w ró¿nych tkankach danego gatunku prowadzi do identyfikacji ontologii genów (GO, ang. Gene Ontology), opieraj¹cej siê na opisywaniu funkcji genów poprzez definiowanie ich podstawowych
charakterystyk, jak molekularna funkcja produktów genów, ich rola w procesach biologicznych oraz ewentualny udzia³ w budowaniu struktur komórkowych (30).
Mikromacierze ekspresyjne, powstaj¹ce na prze³omie ostatnich lat ró¿ni³y siê
pod wzglêdem iloœci analizowanych transkryptów; od 3K-5K (31-34) poprzez 13-20K
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(35,36) do 33K i wiêcej (37,38). W chwili pisania tego artyku³u najnowsz¹ mikromacierz ekspresyjn¹ – 44K Chicken Gene Expression Microarray (Agilent Technologies,
Santa Clara, CA, USA) – zaprojektowano w oparciu na 44 000 oligonukleotydach
hybrydyzuj¹cych do cDNA wybranych genów i mikro RNA kury oraz genów wirusa
Mareka i ptasiej grypy (39) i – jak do tej pory – wykorzystano w kilku eksperymentach z zakresu genomiki funkcjonalnej kury (40-42).
Warto podkreœliæ, ¿e zestawy sond dla mikromacierzy ekspresyjnych s¹ projektowane specyficznie dla danego typu tkanek i / lub analizowanych szlaków metabolicznych, a uzyskane do tej pory wyniki obejmuj¹ tak szerokie spektrum zagadnieñ
dotycz¹cych fizjologii, metabolizmu i zdrowotnoœci kury, jak wystêpowanie osteoporozy w tkance kostnej u kur (36), dojrzewanie oocytu i wczesny rozwój zarodka
(38), kszta³towanie siê odpornoœci na zaka¿enia bakteriami Salmonella enterica (40)
i Clostridium perfringens (41), powstawanie nowotworów (31), akumulacjê t³uszczu
w organizmie (43) oraz rozwój i funkcjonowanie uk³adu pokarmowego (32,42) i immunologicznego (33,34).

11. Kierunek dalszych badañ
Ostatnie lata przynios³y prze³om w gromadzeniu danych z zakresu genetyki czego owocem jest ca³a seria nowych nauk, znanych pod wspóln¹ nazw¹ omics i powsta³ych na podstawie genomiki. Nale¿¹ do nich transkryptomika (ang. transcriptomics), proteomika (ang. proteomics) oraz metabolomika (ang. metabolomics). Warto
podkreœliæ, ¿e kura by³a pierwszym zwierzêciem gospodarskim o ca³kowicie zsekwencjonowanym genomie. W chwili obecnej najwiêkszym wyzwaniem nauki jest kompleksowe okreœlenie nie tylko struktury, ale i funkcji poszczególnych genów. Wyzwanie, jakie zosta³o postawione przed œwiatem nauki w epoce postgenomowej,
zosta³o okreœlone jako problem stosunku genotypu do fenotypu (ang. genotype-to-phenotype problem), gdy¿ obecnie priorytetem jest przypisanie efektu fenotypowego
do danego genu. Jednak, aby skutecznie identyfikowaæ funkcjonalne powi¹zania
miêdzy wp³ywem genów na fenotyp, konieczne jest uzupe³nienie informacji o poziom cech trudno mierzalnych, takich jak odpornoœæ na choroby. Okazuje siê, ¿e
obecnie najwiêksza ró¿nica zaistnia³a miêdzy nieograniczonym dostêpem do danych genomowych, a stosunkowo skromnymi zbiorami danych fenotypowych. Dysproporcja ta, okreœlana jako luka fenomiczna (ang. phenomic gap), musi zostaæ uzupe³niona o kompletne dane pochodz¹ce z du¿ych populacji.
Praca wykonana w ramach projektów: 2 P06D 012 30 i czêœciowo z N N311 623938 finansowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
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