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betreft debloedgroep-loci;verwachtmoetworden,datookvooranderelociniet
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Dit proefschrift verschijnt ook als
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ALGEMENE I N L E I D I N G
De ontwikkeling die de studie van de bloedgroepen bij dieren heeft doorgemaakt sinds 1900,heeft geleid tot het ontstaan van eenaparte tak vandegenetica: deimmunogenetica.Tussen 1940en 1950heeft in deVerenigde Staten de
belangrijkste ontwikkeling plaats gevonden met name in het bloedgroepenonderzoek bij runderen. Nadien heeft dit onderzoek zich ook uitgebreid tot
andere landen en is het bloedgroepen-onderzoek bij andere diersoorten gei'ntensiveerd.
Aanvankelijk behoorde tot het immunogenetisch onderzoek alleen de studie
van debloedgroepen. Na 1950ishier ook bijgekomen destudie van de erfelijk
bepaaldeveelvormigheidvaneiwittenenenzymeninhetdierlijklichaam,hoewel
dit strikt genomen behoort tot de chemogenetica.
De genetische bepaalde verscheidenheid in bloedgroepen, eiwitten en enzymenisgroot. Bijhetrundzijnnumeerdan25lociopdechromosomen bekend,
welker allelen deze verscheidenheid veroorzaken.
Opmeerderevandezelocikomenseriesmultipleallelenvoor.Vanhetbloedgroep-systeem Bvan het rund zijn zelfs enige honderden allelen bekend.
Het feit dat de bloedgroepen erfelijk bepaald zijn, heeft belangrijke consequenties voor de toepassingen van deimmunogenetica in depraktijk en in het
veeteeltkundig onderzoek. Voor verder genetisch onderzoek bij de landbouwhuisdieren kunnen de bloedgroepen van grote betekenis worden.
Vanderuim 25locibij hetrund, dienu door deimmunogenetica bestudeerd
kunnen worden, zijn demeesteonafhankelijk van elkaar. Zij liggen verspreid
over meerderechromosomen.Degenen, die de bloedgroepen bepalen, kunnen
bij verder genetisch onderzoek dienst doen als 'marker-genes', doordat zij een
gedeelte van een chromosoom markeren. Tegelijk met de bloedgroep-genen
worden andere genen, die ermee gekoppeld zijn, overgedragen van ouders op
nakomelingen. Studies binnen families kunnen uitwijzen welke bloedgroepen
met welke andere eigenschappen gekoppeld zijn.
Als vastgesteld is, welke bloedgroepen een dier van elk van zijn ouders gekregen heeft, kan met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid vastgesteld
worden,welkeeigenschappen hetnogmeervandezeoudersgekregen heeft. De
grootte van de waarschijnlijkheid hangt af van het overkruisingspercentage.
Deze kwestie wordt interessant als het gaat om eigenschappen, die alleen aan
een volwassen individu of alleen bij een van de twee geslachten waar tenemen
zijn.Bijjongeindividuenzoudanvoorspeldkunnenworden,welkeeigenschappen
zij op latere leeftijd zullen gaan vertonenenoverervenophun nakomelingen.
Voorts moet aan demogelijkheid gedacht worden, dat de bloedgroepen zelf
eenrol spelen in destofwisseling. Degenen diedebloedgroepen bepalen, kunnenookeenpleiotropewerkinghebbenendustevensandereeigenschappen van
deindividuen bei'nvloedenof bepalen.
Het belang van het onderzoek naar het verband tussen bloedgroepen en
andere eigenschappen is evident als het gaat over eigenschappen als produktie
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)
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vanmelk,vleesenwol,vruchtbaarheid,gevoeligheidvoorziektenen dergelijke.
Deze studies staan in veel landen in de belangstelling en er verschijnen regelmatig publikaties over dit onderwerp. Bij bestudering van deze publikaties
wordt duidelijk, dat de kwestie van dergelijke relaties ingewikkelder blijkt te
zijn dan aanvankelijk verondersteld werd.Ditwordt tendeleveroorzaakt door
de aard van de bovengenoemde eigenschappen. Quantitatieve eigenschappen
meteenlageerfelijkheidsgraad lenenzichveelmoeilijkervoordezeonderzoekingen dan qualitatieve eigenschappen.
Selectie op een genetisch bepaalde eigenschap veroorzaakt een doorbreking
van het genetisch evenwicht en verandering in de genen-frequenties. Met behulpvan methoden ontleend aan depopulatie-genetica, kan nagegaan worden
ofeenpopulatieingenetischevenwichtisdanweloferveranderingeningenenfrequenties optreden van generatie op generatie.
Bestaatereenverbandtussenbloedgroepenenandereeigenschappen waarop
geselecteerd wordt, hetzij direct door pleiotrope werking van de genen die de
bloedgroepen bepalen, hetzij indirekt door koppeling tussen de bloedgroepgenen en degenen die de eigenschap in kwestie bepalen, dan zal een dergelijk
verband met demethoden van depopulatie-genetica aan tetonen zijn.
In een rundvee-populatie oefenen ook andere factoren dan selectie op produktie-eigenschappen invloed uit op degenetische samenstelling. Er zijn meerderecriteriawaaropgeselecteerdwordt.Inditverbandmoetook gewezenworden op depyramidevormige structuur van een rundvee-populatie. Enkele fokbedrijven aan de top leveren stieren, die hun invloed via zoons en kleinzoons
uitoefenen opdehelepopulatie. Degenenvan dergelijke stieren raken door de
helepopulatie verspreid.
Devraagstellingisnu:teneerste,inhoeverregeeft deverdelingvandebloedgroepen in de populatie een beeld van de samenstelling van deze populatie en
ten tweede, komen de factoren die van invloed zijn op deze samenstelling en
daar veranderingen in teweeg kunnen brengen, tot uiting in verschuivingen in
deverdelingvandebloedgroepen.In het eerstedeelvanhet onderzoek (hoofdstuk4)zalnagegaanworden ofdebloedgroep-lociin deNedelandse zwartbont
rundvee-populatie in genetisch evenwicht zijn. Daartoe worden de frequenties
van debloedgroep-genenberekend bij stieren, koeien enhun nakomelingen en
deze frequenties onderling vergeleken. De stieren zijn ingedeeld in 2 groepen
naar hun aantallen voor de fokkerij bestemde zonen, waardoor een vergelijking mogelijk is tussen de topstieren en de minder vooraanstaande stieren.
Voortszaldaarbij onderzochtworden ofdedierenmetbetrekkingtot debloedgroepen aldannietvolgenstoevalgepaard wordeneneraldan niet selectie op
debloedgroep-genen optreedt.
In het tweededeelvan het onderzoek (hoofdstuk 5)zaleerst nader ingegaan
worden op de verschillen en afwijkingen, die in het eerste deel gevonden zijn.
Daarna zaldeinvloed vandetoepassing van dekunstmatigeinseminatie opde
genen-frequenties in depopulatie gedemonstreerd worden. Tenslotte zal deinvloedvandevooraanstaandefokbedrijven envanenkelestierenopdegenetische
samenstelling van depopulatie besproken worden.
2
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1. B L O E D G R O E P E N - O N D E R Z O E K BIJ R U N D E R E N
1.1. INLEIDING

Het bloedgroepen-onderzoek bij de mens en bij verschillende diersoorten is
begonnen omstreekshetjaar 1900met de ontdekking van LANDSTEINER, dat het
bloedserum van sommige mensen in staat is de erythrocyten van anderen te
doen samenklonteren. Deze ontdekking is van groot belang geworden voor de
toepassing van bloedtransfusies bij de mens.
De ontdekking van VON DUNGERN en HIRSZFELD (1910) en van BERNSTEIN
(1924), dat de bloedgroep-factoren A, Ben O van de mens erfelijk bepaald zijn
en te beschouwen zijn alseenheden, die de wetten van MENDEL volgen, plaatste
het bloedgroepen-onderzoek nog meer in de belangstelling. In die tijd waren
maar enkele erfelijk bepaalde eigenschappen bekend bij mensen en dieren. Door
het bloedgroepen-onderzoek is dit aantal aanzienlijk uitgebreid.
In de ontwikkeling van het bloedgroepen-onderzoek bij landbouwhuisdieren
zijn 2 fasen te onderscheiden; de eerste fase gaat van omstreeks 1900 tot 1940
en het begin van de tweede ligt rond 1940.
De eerste fase van het bloedgroepen-onderzoek bij landbouwhuisdieren sluit
aan op de ontdekking van het bestaan van bloedgroepen bij de mens door
LANDSTEINER (1900,1901). Hij vond, dat in het bloedserum van mensen 2 soorten antilichamen voorkomen. Dezeworden aangeduid met anti-A en anti-B. Op
grond van de reacties van deze 2 antilichamen met de erythrocyten kunnen de
mensen ingedeeld worden in 4 groepen:
1. mensen met erythrocyten, die reageren met anti-A; in het bloedserum komt
anti-B voor;
2. mensen met erythrocyten, die reageren met anti-B; in het bloedserum komt
anti-A voor;
3. mensen met erythrocyten, die reageren met anti-A en anti-B; in het bloedserum komen geen antilichamen voor;
4. mensen met erythrocyten, die niet reageren met de antilichamen anti-A
en anti-B; in het bloedserum komen beide antilichamen voor.
De antilichamen komen normaal in het serum voor, d.w.z. zonder dat er opzettelijke immunisaties hebben plaatsgevonden.
Latere onderzoekingen hebben nog meer variaties aangetoond in het ABOsysteem. Bovendien zijn nu bij de mens veelmeer bloedgroep-systemen bekend.
Voor een overzicht overhetbloedgroepen-onderzoek bij demensmoet verwezen
worden naar RACE en SANGER (1962).
Verschillende onderzoekers hebben nagegaan of ook in het bloedserum van
dieren antilichamen voorkomen, diegerichtzijntegendeerythrocyten van soortgenoten.
OTTENBERG en FRIEDMANN (1911) vonden bij sommige runderen antilichamen in het bloedserum, die de erythrocyten van een aantal andere runderen agglutineren. SCHERMER en OTTE (1953) en TOLLE (1960) beschreven in
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)
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totaal 16verschillende, normaal voorkomende antilichamen bij het rund.
HADDA en ROSENTHAL (1913)vermeldden, datbij enkelekippen antilichamen
voorkomen, diedeerythrocyten vansommige andere kippen hemolyseren.
BIALOSUKNIA en KACZKOWSKI (1924) vonden normaal voorkomende antilichamen in het bloedserum van bepaalde schapen, die de erythrocyten van
sommige andere schapen doen agglutineren.
HIRSZFELD en PRZESMYCKI (1923) beschreven bij paarden eensysteem overeenkomstig methetABO-systeem vandemens. PODLIACHOUK (1957) toonde
10verschillende, normaal voorkomende antilichamen aanbijhetpaard.
SZYMANOWSKI e.a. (1936) en SZENT-IVANY en SZABO (1954) hebben bij var-

kens 4 verschillende normaal voorkomende antilichamen aangetoond.
Men neemt aan, dat de normaal voorkomende antilichamen reageren met
specifieke structuren aanhet oppervlak van de erythrocyten. Deze structuren
worden antigenen genoemd. Eenverbinding van antilichamen metde corresponderende antigenen kanleiden tot agglutinatie oflysis vande erythrocyten.
Inbijna allehiervoorgenoemde gevallen kon aangetoond worden, datdeaanwezigheid vandeantigenen erfelijk bepaaldis.
Bij hetbloedgroepen-onderzoek bij dieren wordt tegenwoordig weinigaandacht geschonken aande normaal voorkomende antilichamen. Dit heeft verschillende redenen.Inhetalgemeen zijn denormaal voorkomende antilichamen
weinigfrequent, zodat grote aantallen dieren onderzocht moeten worden omze
te vinden. Bovendien is de concentratie van deze antilichamen in het bloedserum meestal laag envariabel. Hierdoor kanhetvoorkomen, datbij sommige
dieren deantilichamen deenekeer welendeandere keer niet aantetonen zijn.
Het bloedgroepen-onderzoek bij landbouwhuisdieren heeft indetweede fase,
die begint omstreeks 1940, eenhoge vlucht genomen. Eenbelangrijke oorzaak
hiervan is,dateenbetere methode isingevoerd, waarbij antilichamen opgewekt
worden door immunisaties meterythrocyten. Metdezeimmuun-antilichamen is
een groter verscheidenheid aanantigenen aante tonen ende concentratievan
deze antilichamen ishoger danhetgevalismetdenormaal voorkomende antilichamen.
BORDET (1898) spoot erythrocyten van een dier (de donor) inbij een dier van
een andere soort (de receptor).Hijverkreeg daardoor antilichamen, diedeerythrocyten vande donor envanandere dieren vandezelfde soort hemolyseren.
EHRLICH en MORGENROTH (1900) immuniseerden een geit met bloed van een
andere geit. In het bloedserum van de gei'mmuniseerde geit kwamen daarop
antilichamen voor, diede erythrocyten vande donor en van sommige andere
geiten hemolyseerden. Deze onderzoekers trokken uit hun proefnemingen de
conclusies, dat de erythrocyten vaneenindividu meerdere antigenen bezitten
en dathetvan dereceptor afhangt ofen tegen welke antigenen vandeerythrocyten vandedonor antilichamen gevormd worden.
TODD en WHITE (1910) kwamen bij hun onderzoek met runderen tot de con-

clusie, datimmunisaties meterythrocyten eengrote verscheidenheid aan antilichamen inhetserum van de receptor kunnen teweegbrengen. Uitde resultaten
4
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van hun onderzoek kregen ook zij de indruk, dat de antigenen erfelijk bepaald
zijn.
LANDSTEINER en MILLER (1924) waren de eersten, die immunisaties met kippenbloed verrichtten om antilichamen tegen bloedgroepen bij kippen op te
wekken.
De grote stoot tot de ontplooiing van het bloedgroepen-onderzoek bij dieren
is echter gegeven door IRWIN en zijn medewerkers in Wisconsin, U.S.A.
IRWIN (1932) begon een consequent en systematisch opgezet onderzoek bij
duiven, dat leidde tot de ontdekking van een aantal antigenen, die erfelijk bepaald zijn.
Dit onderzoek van IRWIN is de aanleiding geweest om na te gaan of ook bij
andere diersoorten een verscheidenheid bestaat van antigenen aan het oppervlak van de erythrocyten. FERGUSON (1941) en FERGUSON e.a. (1942) zetten een
dergelijk onderzoek op bij runderen.
,Na 1940heeft het onderzoek met immuun-antilichamen algemeen toepassing
gevonden bij het bloedgroepen-onderzoek bij landbouwhuisdieren. Nagenoeg
allemoderne onderzoekingen op ditgebied worden met behulp van deze methode verricht.
In dit hoofstuk zal nu eerst worden ingegaan op de methoden en de terminologievan het moderne bloedgroepen-onderzoek (1.2.).Daarna zal, aan de hand
vandeliteratuur, dehuidige stand van zaken bij het bloedgroepen-onderzoek bij
runderen beschreven worden (1.3.).Hierbij zal de nadruk vallen op de genetisch
bepaalde variatie in bloedgroepen. Tenslotte zal enige aandacht geschonken
worden aan de genetisch bepaalde variatie in eiwitten en enzymen, die aangetoond kan worden met behulp van electroforese (1.4.).

1.2. METHODEN EN DEFINITIES

1.2.1. Immunisaties
De antilichamen, waarmee de bloedgroep-antigenen in vitro kunnen worden
aangetoond, worden opgewekt door erythrocyten van een dier (de donor)
parenteraal in te brengen bij een ander dier (de receptor).
Aanvankelijk werd door FERGUSON (1941) en FERGUSON e.a. (1942) bij runderen een hoeveelheid van 1 literbloed, dat met een isotonische citraatoplossing
onstolbaar gemaakt is, intraveneus ingebracht in de receptor. Tegenwoordig
worden hoeveelheden van ongeveer 50ml (of nog minder) gewassen, d.w.z. van
plasma-bestanddelen gezuiverde, erythrocyten intramusculair of subcutaan geinjecteerd. Bouw (1965) geeft een gedetailleerd overzicht over de methoden
van immuniseren.
De immunisaties worden met kortere of langere tussenpozen herhaald totdat
de concentratie van de antilichamen (de titer) in het serum van de receptor
voldoende hoog geacht wordt.
Behoren de donor en de receptor tot dezelfde diersoort, dan spreekt men van
iso-immunisaties; behoren zij tot verschillende soorten, dan spreekt men van
hetero-immunisaties.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)
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1.2.2. Antiserum-antilichamen
Het bloedserum van eengeiimmuniseerd dier kan antilichamen bevatten, die
gericht zijn tegen deerythrocyten vandedonor envan andere dieren.
Een antiserum isbloedserum, dat antilichamen bevat.
Antilichamen zijn stoffen, diemetdesubstanties,waardoor zij opgewekt zijn
(deantigenen),eenverbindingkunnenaangaan.Detegendeerythrocyten opgewekte antilichamen kunnen de erythrocyten afbreken (hemolyseren) of doen
samenklonteren (agglutineren).
1.2.3. Dewinning van bloedserum en erythrocyten
Wanneer bloedserum gewonnen moet worden, wordt bloed afgenomen van
een dier en enige uren bij kamertemperatuur bewaard. In deze tijd stolt het
bloed entrekt het stolselzichsamen.Het serum wordt uitgedreven en kan dan
afgeschonken worden. In veelgevallen wordt eerst nog gecentrifugeerd om het
serum zohelder mogelijk tekrijgen enhet stolsel nog meer samen te drukken,
waardoorhetserum,datzichnoginhet stolselbevindt, ookuitgedreven wordt.
Bloedserum kan goed bewaard worden in bevroren toestand bijtemperaturen
van omstreeks-20°C.
Voor dewinning van erythrocyten wordt bloed van een dier opgevangen en
onstolbaar gemaakt met een isotonische oplossing van natriumcitraat of met
heparine. Door centrifugeren worden de erythrocyten van het plasma gescheiden en hetplasma wordt verwijderd. Omhet laatste plasma dat zich tussen de
erythrocyten bevindt teverwijderen, worden de erythrocyten gesuspendeerd in
een physiologische zoutoplossing en opnieuw gecentrifugeerd, waarna het
mengselvanplasma enzoutoplossing verwijderd wordt. Dezebewerking ishet
wassenvan deerythrocyten. Het wassenwordt herhaald tot dewasvloeistof na
het centrifugeren helder blijft.
Onstolbaargemaakt bloed kan enigetijd bewaard wordenineenkoelkast bij
+4°C zonderdateromzettingen plaatsvinden, diestorendzijn voor het onderzoek.
1.2.4. Hemolyse test
De aanwezigheid van hemolyserende antilichamen (hemolysinen) wordt in
vitro alsvolgt aangetoond.
Twee druppels antiserum worden samengebracht met een druppel van een
2%erythrocyten-suspensie enintensiefgemengd.Hetmengselwordtgedurende
een half uur geincubeerd bij omstreeks 27°C. Daarna wordt een druppel
konijneserum, dat complement bevat (zie 1.2.5.), toegevoegd en intensief gemengd met de erythrocyten-suspensie en het antiserum. Na ongeveer If uur
wordt afgelezen in hoeverre reactie heeft plaatsgevonden.
Heeft een sterke reactie plaatsgevonden tussen de antilichamen en de erythrocyten, danzijn deerythrocyten uiteengevallen endeinhoud vanhet buisje,
waarin dereactie isuitgevoerd, is helder rood gekleurd door het vrijgekomen
hemoglobine. Heeft er geen reactie plaatsgevonden, dan zijn de erythrocyten
6
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intact gebleven envormen eenbezinksel opdebodemvanhet buisje.Devloeistof isnietrood gekleurd.Tussen dezebeideuitersten ligteen scala van onvolledigereacties.Bij debeoordelingvan de sterkte van dereactieswordt gelet op
de hoeveelheid bezonken erythrocyten en de intensiteit van de rode kleur van
debovenstaandevloeistof.EenduidelijkbeeldhiervanisgegevendoorNEIMANNS0RENSEN(1958),waarbijdebeoordelingvandesterkte vandereactiesgedemonstreerd wordt aan de hand van een kleurenfoto. Als regelworden de volledige
reacties aangeduid met 4. Heeft er geen reactie plaatsgevonden, dan wordt dit
aangeduid met 0.De sterkten van onvolledige reacties worden beoordeeld met
3+ 3,2, 1,spoor en0+.
1.2.5. Complement
In de hemolyse-test is complement nodig. De lysinen binden zich aan de
antigenen, maar zonder complement komt het niet tot lysis.
Complement komt voor in het bloedserum van alle dieren. Bij de meeste
diersoorten isechterdeconcentratievanhetcomplementinhetserumlaagenis
het complement onstabiel. Bij bewaring op kamertemperatuur van het serum
verliest het complement zijn activiteit.
Inhetbloedserumvancavia'senkonijnen komthetcomplementvoorinhoge
concentratie. Bij de meeste lysis-reacties wordt dan ook bloedserum van deze
dieren als bron voor het complement gebruikt.
Complement iseensamengesteldestof.Hetbestaat uiteenaantal componenten, waarvan er enkele thermolabiel zijn. Bij verwarming van het serum tot
56°Cworden de thermolabiele factoren gedenatureerd, waardoor het complement onwerkzaam wordt.
1.2.6. Agglutinatie test
De aanwezigheid van agglutinerende antilichamen (agglutininen) in een
antiserum wordt in vitro als volgt aangetoond. Een a twee druppels van een
antiserum wordengemengdmet 1 druppelvaneenerythrocyten-suspensie. Zijn
eragglutininen aanwezig,dankomtdit tot uitingindesamenklontering vande
erythrocyten.
Desterktevandereactieswordtbeoordeeldnaardegrootteenhetaantalvan
de klonten en de hoeveelheid vrije erythrocyten. De sterkte van de reacties
wordt ookhiergewaardeerd meteencijfer, waarbij eenvolledigereactieaangeduid wordt met 5. Heeft er geen reactie plaatsgevonden, dan wordt dit weergegeven met 0. De onvolledige reacties worden gewaardeerd met de tussenliggende cijfers.
1.2.7.Titraties
De sterkte van een antiserum wordt gemeten aan de grootste verdunning
van het antiserum, waarbij het nog volledige reacties geeft. Deze verdunning
heet de titer van het antiserum.
Bij het onderzoek wordt een nieuw gewonnen antiserum meestal getitreerd;
erwordt eenreeksverdunningen meteenphysiologische keukenzout-oplossing
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)
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gemaakt. Demeestgebruikelijke verdunningsreeks is:onverdund, 1/2, 1/4, 1/8
enz.Aldezeverdunningenwordenineenhemolyse-ofagglutinatie-testgetoetst
met erythrocyten van een aantal dieren, waaronder zo mogelijk de donor. Bij
verder onderzoek wordt deoptimaleverdunning van eenserumgebruikt.
1.2.8. Absorpties
In een antiserum komen vaak antilichamen voor, die gericht zijn tegen verschillende antigenen. Om uit een dergelijk polyvalent antiserum een specifiek
gericht ofmonovalent antiserum tebereiden ishetnodigdenietgewenste antilichamen teverwijderen. Dit wordt bereikt door aanhetpolyvalente antiserum
erythrocyten van een of enkele dieren toe te voegen, die antigenen bezitten
waartegen de niet gewenste antilichamen gericht zijn. De ongewenste antilichamen binden zich aan de antigenen van deze erythrocyten. Als de antilichamen hemolysinen zijn treedt er geen hemolyse op zolang er geen complement toegevoegd wordt. De met antilichamen beladen erythrocyten worden
door centrifugeren uit het serum verwijderd.
Door telkens erythrocyten met andere combinaties van antigenen voor de
absorpties te gebruiken, kan een polyvalent antiserum gesplitst worden in
evenveelmonovalente antisera als erverschillende soorten van antilichamen in
voorkomen.
De meestgebruikte werkwijze is,dat gelijke hoeveelheden antiserum enerythrocyten gemengd worden. Het mengsel wordt 1uur bij kamertemperatuur
bewaard en daarna gescheiden door centrifugeren. Deze procedure kan een of
enkele malen herhaald worden met hetzelfde antiserum en met telkens nieuwe
erythrocyten van hetzelfde dier of van andere dieren tot alle ongewenste antilichamen verwijderd zijn.
1.2.9. Reagens
Een reagens is een antiserum, dat antilichamen bevat die gericht zijn tegen
een enkelebloedgroep-factor (zie 1.2.10.).Een reagens isdus door middelvan
absorpties niet in verschillende componenten te ontbinden.
Dekenmerkende eigenschapvan eenreagensis,dat deerythrocyten van alle
dieren,diemetditantiserum reageren,doormiddelvanabsorpties allereactiviteit van het serum tegen zichzelf en tegen alle andere ermee reagerende erythrocyten wegnemen.
Absorpties met erythrocyten, die niet met een reagens reageren, veranderen
dereactiviteit ende specificiteit van dat reagens niet.
1.2.10. Bloedgroep-factor
Een bloedgroep-factor of antigene factor is een bestanddeel van het stroma
van de erythrocyten, dat de produktie van antilichamen opwekt wanneer de
erythrocyten in het lichaam van een daarvoor geschikte receptor gebracht
worden. Aan het stroma van de erythrocyten komen meerdere antigene factoren voor.
Eenbloedgroep-factor wordt aangetoond door dereactiemeteenreagens.
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1.2.11. Locus - gen - allel
Onder een locus wordt verstaan een bepaalde plaats op een chromosoom;
een locus is te beschouwen als een soort kadastrale aanduiding.
Onder een gen zal hier worden verstaan de functionele, erfelijke eenheid, die
gelegen is op een locus. Bestaan er van een gen verschillende alternatieve vormen, dan spreekt men van allelen.
Bij recent genetisch onderzoek is gebleken, dat bij sommige loci overkruising
kan optreden binnen de locus, of dat een deel van een gen kan muteren. De betreffende genen blijken dus uit scheidbare onderdelen te bestaan. Men spreekt
in dergelijke gevallen wel van een complex gen, respectievelijk een complexe
locus.
Voor recentebeschouwingen over debegrippen locusengen zijverwezen naar
VAN ARKEL (1965) en PRAKKEN (1966).
1.2.12. Bloedgroep
Een bloedgroep of antigeen bestaat uit een ofmeer bloedgroep-factoren.
Van genetisch standpunt bezien kan een bloedgroep beschouwd worden als
een antigeen, waarvan de aanwezigheid aan het oppervlak van de erythrocyten
van een dier bepaald wordt door een gen of een genen-complex.
1.2.13. Bloedgroep-systeem
Een bloedgroep-systeem wordt gedefinieerd alsde verzameling bloedgroepen,
die genetisch bepaald zijn door de allelen van een gen.
1.2.14. Nomenclatuur
Een bloedgroep-systeem en de daarmee overeenkomende locus worden aangeduid met dezelfde hoofdletter.
Bij het rund wordt een antigene factor of bloedgroep-factor aangeduid met
een hoofdletter, waaraan een accent-teken of een cijfer toegevoegd kan zijn.
Een bloedgroep wordt bij runderen aangegeven met de letter van het systeem,
waaraan de letters van de factoren waaruit deze groep bestaat, toegevoegd
worden op de volgende manier:
A AlH , BGYaE,iQ,,B,2, F F enz.
Een allel wordt aangegeven met de letter van de locus, waaraan de notatie
van de bloedgroep op de volgende manier is toegevoegd:
A

AIH;

B

GY,E

W J

BiS) F

F

e n z

Het genotype op een bepaalde locus van een individu wordt dan geschreven
als B GYaE ' lQ ' / BIa (of eenvoudiger GYaE^Q' /1 2 ). Is de genetische informatie
niet voldoende om het genotype van een individu vast te stellen, dan worden
alleen de aangetoonde factoren genoteerd.
Het teken ' - ' wordt gebruikt om aan te geven, dat er geen reactie plaatsgevonden heeft met de gebruikte reagentia. Dit ' - ' teken wordt op dezelfde
manier gebruikt als de notatie voor de bloedgroepen en allelen, dus: B_ en B~.
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1.3. BLOEDGROEPEN EN BLOEDGROEP-SYSTEMEN BIJ RUNDEREN

1.3.1. De ontdekking van bloedgroep-factoren
FERGUSON (1941) immuniseerde runderen met runderbloed; in de meeste gevallen spoot hij bloed van een dochter in bij de moeder. De verkregen antisera
analyseerde hij in hemolyse-testen. Na absorpties met erythrocyten van dieren
die met de antisera reageerden, verkreeg hij 7 verschillende reagentia.
FERGUSON e.a. (1942)bereidden, op dezewijze doorgaande, nog 23 reagentia
die elk een bloedgroep-factor van runder-erythrocyten aantonen. In enkele
gevallen gebruikten zij als receptoren konijnen in plaats van runderen.
STORMONT (1950) bereidde nog 6 nieuwe reagentia.
De antigene factoren werden in de volgorde waarin de reagentia voor deze
factoren bereid zijn, aangeduid met de letters van het alfabet. De eerst aangetoonde factor werd A genoemd, de tweede B, enz. Toen al de letters van het
alfabet gebruikt waren, is men opnieuw begonnen, waarbij aan de letters een
accent-teken is toegevoegd. Bij de jongste ontwikkelingen van het onderzoek
zijn nu al letters met 2 accent-tekens ingevoerd.
Dit notatie-systeem is in zoverre willekeurig en inefficient, dat er geen serologisch of genetisch verband behoeft te bestaan tussen factoren, die met opeenvolgendelettersbenoemd zijn oftussen factoren, die met dezelfde letter worden
aangeduid maar met of zonder accent-teken.
Bij de uitbreiding van het onderzoek naar andere landen en andere rassen
worden regelmatig nieuwe factoren gevonden. Dank zij de goede samenwerking tussen de laboratoria in de verschillende landen kan een uniforme nomenclatuur gehandhaafd worden.
Een overzicht over de factoren, die met internationaal aanvaarde reagentia
kunnen worden aangetoond, is gegeven in tabel 1.4.
1.3.2. Subtypen van bloedgroep-factoren
Uit het werk van STORMONT (1950) is gebleken, dat een aantal bloedgroepfactoren een gecompliceerde structuur bezit. Dergelijke factoren zijn opgebouwd tedenkenuit2(ofmeer)delen,dieserologisch engenetisch verwant zijn.
Het enedeelisalleen aantoonbaar met het overeenkomstige reagens als ook het
tweededeelaantoonbaar is,terwijl het tweededeelaangetoond kan worden ook
zonder dat het eerste deel aantoonbaar is.Dit kan het best verduidelijkt worden
met een voorbeeld.
STORMONT (1950) noemde het eerst de factor T met 2 subtypen, T x en T 2 , die
aangetoond worden met de reagentia anti-TV en anti-T 2 . Het subtype Tx
reageert met de reagentia anti-T x en anti-T 2 en het subtype T 2 reageert alleen
met anti-T 2 . Voor het aantonen van Tx is een reactie met anti-T 2 , dus de aanwezigheid van het subtype T 2 ,vereist. De factor Txzou meer logisch aangeduid
kunnen worden als T ^ , omdat deze aangetoond wordt door de reacties met de
2 reagentia anti-T xen anti-T 2 .Het reagensanti-T 2heeft eenbredere specificiteit
dan het reagens anti-T x , omdat het met de erythrocyten van meer dieren reageert.
Analoog, maar meer gecompliceerd is de situatie met de factoren O en E',
1"
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waarvanvolgens STORMONT(1950)3subtypenbestaan, dieaangetoond worden
met de reagentia anti-O,, anti-0 2 en anti-0 3 , respectievelijk met anti-E'x,
anti-E'2 en anti-E'3. Erythrocyten met de factor Ox reageren met alle 3 de
reagentia; diemetdefactor 0 2 reageren met anti-Oa enanti-0 3 endeerythrocytenmetdefactor 0 3reageren alleenmetanti-0 3 . Defactor Ox kan dusopgebouwd gedacht worden uit 3 serologische specificiteiten, nl. 0 3 , 0 2 en Ox,de
factor 0 2 uit 0 3 en0 2 endefactor Osalleen uit Os. Het reagens anti-O s reageert met alle O-positieve erythrocyten; anti-Oa reageert met cellen met Oaen
OL en anti-Ox reageert alleen met deOrpositieveerythrocyten.Voorde factor
E' geldt precies hetzelfde.
De hier beschreven factoren worden lineaire subtypen genoemd, omdat het
meest gecompliceerde subtype, dat ishet subtype met het laagste rangnummer
e r y t h r o c y t met de factor T 2

e r y t h r o c y t met de factor T,

anti-T.

anti-T„

anti-T,

anti-U.
erythrocyt met de factor U,

erythrocyt met de factor U

antt-U.(

anti-U.,
anti-U

Fig. 1.1.Schematische voorstelling van subtypen van bloedgroep-factoren.
boven: Lineaire subtypen met de overeenkomstige antilichamen.
onder: Niet-lineaire subtypen met de overeenkomstige antilichamen.
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(Ti enOx), als het ware opgebouwd isuit deminder gecompliceerde, waaraan
een serologische specificiteit istoegevoegd.
Voorts zijn ook niet-lineaire subtypen bekend. STONE en MILLER (1961) beschreven een reagens, datreageert met deerythrocyten metdefactor U 2 , die
niet de factor Uxbezitten. Zij noemdendit reagens anti-U' .Dezezelfde samenhang tussen subtypen komt ook voor bij de factor M. MILLER e.a. (1962) beschreven een reagens, datreageert met erythrocyten metdefactor M 2 en met
met de factor Mx. Dit antiserum noemden zij anti-M'.
Figuur 1.1. geeft eenschematische voorstelling vandelineaire ende nietlineaire subtypen.
Door hetwerk van GROSCLAUDEen MILLOT(1963) en GROSCLAUDE (1965a,c)
zijn in het S-systeem bij runderen meer en ook ingewikkelder niet-lineaire
samenhangen tusseri de factoren van dit systeem bekend geworden. Deze
auteurs pasten hun nomenclatuur aan deze vindingen aan. Zonoemden zijhet
reagens anti-U 2 , dat reageert metfactoren vanhet S-systeem, anti-(U 1 U'),
waarbij het tussen haakjes geplaats zijn aanduidt, datdit reagens reageert met
erythrocyten met defactoren U x enU',maar niet door absorpties te scheiden
isin componenten.
Bouw (1965)heeft aangetoond, dat met namevoor de factoren O en E'naast
lineaire ook niet-lineaire subtypen voorkomen. Bouw (1958) had al eerder aannemelijk gemaakt datdefactoren O enA',dieoorspronkelijk alsaparte factoren zijn beschreven, infeite niet-lineaire subtypen zijn.
1.3.3. Overervingvan bloedgroep-factoren
Door FERGUSON(1941), FERGUSONe.a. (1942)en STORMONT(1950)en anderen
is dehypothese opgesteld, datdeaanwezigheid van een bloedgroep-factor aan
het stroma van deerythrocyten veroorzaakt wordt door deaanwezigheidvan
een gen, waarbij.de aanwezigheid van een bloedgroep-factor dominant is over
de afwezigheid ervan. Deze hypothese isgetoetst met materiaal, bestaandeuit
stieren,koeienenhunnakomelingen,diegetestzijn metdebetreffende reagentia.
Is dehypothese correct enhetmateriaal voldoende groot, danmoetenuit
ouders, die beide een bepaalde factor bezitten, nakomelingen geboren worden
met en zonder deze factor in een verhouding, diegroter dan ofgelijk aan 3:1 is.
Uit ouders waarvan eenvanbeide defactor bezit en de ander niet, worden
nakomelingen verwacht met enzonder defactor ineen verhouding groterdan
of gelijk aan 1:1. Uitouders diebeide defactor niet bezitten, kunnen volgens
TABEL 1.1. Overervingvan debloedgroep-factor A (ontleend aan FERGUSON, 1941).

fenotype van
de ouders
A xA
A x- x- *

aantal
ouderparen
41
24
22

nakomelingen
met defactor A
47
15
0

nakomelingen
zonder de factorA
5
13
24

*'-'betekent: bezit defactor niet
12
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dezehypothesealleennakomelingengeboren wordendiedefactor nietbezitten.
Deze laatste combinatie van ouders is het beste criterium voor de hypothese,
omdat maar een typenakomelingen verwacht wordt, nl. zonder de factor.
Detoetsvoor dehypothesewordt gei'llustreerdmettabel 1.1.,betreffende de
overerving van defactor A.
De hypothese van dominante overerving is voor alle bekende factoren getoetst engeldig bevonden.
Voor de overerving van de subtypen van factoren geldt hetzelfde principe,
maar wordt het bestaan van meerdan 2allelengepostuleerd.De subtypen met
de laagste rangnummers (de meest gecompliceerde subtypen) zijn dominant
overdesubtypenmetdehogererangnummers.HetsubtypeT1isdominant over
het subtype T2.Uit ouders,waarvan beide of eenvan beide het subtypeTx bezitten, kunnen nakomelingen geboren worden met T1; met T2 of zonder de
factor T. Uit ouders, waarvan beide of een van beide het subtype T2 bezitten
engeen vanbeideTx,kunnen nakomelingen geboren worden met T2ofzonder
de factor T, maar niet met Tx. Uit ouders zonder de factor T kunnen alleen
nakomelingen zonder defactor Tgeboren worden.
In tabel 1.2., die ontleend is aan STORMONT(1950) is een overzicht gegeven
over demogelijkheden, diezich voordoen bij de overerving van een factor met
3 subtypen.
TABEL 1.2. Overerving van desubtypen van debloedgroep-factor E' (ontleend aan STORMONT,
1950).
fenotype van
de ouders
E\ x E'i
E'! x E'2
E'! x E' 3
E'i x -

E'2 x E' 2
E' 2 x E' 3
E' 2 x E' 3 X E' 3
E' 3 X -

X -

aantal nakomelingen met het fenotype:
E'x
62
6
42
29
0
0
0
0
0
0

E' 2
9
5
1
0*
2
3
2
0
0
0

E' 3

-

3
4
16
3
1
6
1
55
59
0

3
1
15
21
0*
0*
3
14
30
34

* Dat in deze categorieen geen nakomelingen gevonden zijn, ishet gevolg van de relatief
kleine aantallen dieren in het onderzoek. Bij uitgebreider onderzoek zijn deze typen nakomelingen wel gevonden.

1.3.4. Bloedgroepen
Spoedig na ontdekking van de antigene factoren en de wijze van overerving
vandezefactoren bleek,dat niet allefactoren onafhankelijk van elkaarworden
overgeerfd. STORMONTe.a. (1945)namenwaar,dat defactoren B,GenKserologischengenetischverwantzijn.Defactor Kkonalleenaangetoondwordenals
defactoren BenGbeideaanwezigwaren.Defactoren B enGkunnen samenof
afzonderlijk voorkomen bij een dier. STORMONT e.a. vonden 5 fenotypen:
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)
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BGK, BG, B, G en geen BGK ('-')• De factoren-combinaties BK, GK en K
alleenkwameninhunmateriaalnietvoor.Defactor Kisdustebeschouwenals
een subtype van defactoren Ben G samen.
In hetzelfde rapport van STORMONT e.a. is ook beschreven dat de factoren
B,GenKtezameneenerfelijk bepaaldeeenheidvormenenbeschouwd kunnen
worden als bepaald te zijn door 1allel. Heeft een dier de combinatie van de
factoren B,GenK,danheeftdehelftvandenakomelingenookdezecombinatie
endeanderehelft niet,tenzijhetouderdierhomozygootisvoordezecombinatie.
Hiernabeschreven STORMONTe.a. (1951),dat ookeenaantal andere factoren
samen met de factoren B, G en K zich als een genetisch bepaalde eenheid gedragen.Erzijn ookfactoren encombinatiesvanfactoren, diealseengenetische
eenheid beschouwd kunnen worden, waarin de factoren B, G en K niet voorkomen en die alternatief zijn ten opzichte van deze. STORMONTe.a. stelden de
hypothese op,dat er eenbepaalde locus op de chromosomen is,waarmee deze
factoren corresponderen; dezelocusnoemden zij deB-locus.De allelen die op
deze locusvoorkomen, bepalen de aanwezigheid van de factoren-combinaties.
Dergelijke combinatiesvanfactoren wordenbloedgroepen genoemd.Sommige
bloedgroepen worden aangetoond door dereactie met slechtseenreagens.
Inhetzelfde artikelbeschreven STORMONTe.a.(1951)ookeenaantal factoren,
diedooreenanderelocusbepaaldworden.Dezefactoren vormen ookgenetisch
bepaalde combinaties.Delocuswordt C-locus genoemd.
Een en ander wordt gedemonstreerd in tabel 1.3., die ontleend isaan IRWIN
(1956). In de linker kolom van deze tabel zijn de factoren, behorend tot het
B-systeem,vaneenaantal stierenvermeld.In devolgende kolommen zijn weergegeven decombinaties van dezefactoren zoalsdie gevonden zijn bij denakomelingen en de aantallen nakomelingen met deze combinaties. In de rechter
kolom is het genotype van de stieren geschreven, zoals dat is afgeleid uit hun
nakomelingen.
TABEL 1.3. Verdeling ; van de bloedj ;roep-fac:toren van h iet B-syst( :em in bloedgroepen bij

nakomelingen van enige: stieren (naar IRWIN, : 1956).
nakomelingen

B-factoren, voorkomend bij de stieren
(fenotype)

bloedgroep aantal bloedgroep aantal

BGIO^YaA'
B0 2 A'E' 3 J'K'
BdYaD'J'K'
BGKE'2
BGOiYaE'j
BGKYS.E'!
GY 2 E'!

BGIdTaA'
B0 2 A'E' 3
BOiY-A
BGKE'2
BOj
BGKE'2
GY2E',

25
35
26
23
15
14
19

OxY2A'
OJ'K'
OJ'K'
G
GY2E'i
GY2E'i

-

23
32
24
27
23
15
13

genotype van de
stieren op de
B-locus
BGI0 1 T 2 A'/0 1 Y 2 A'
B0 2 A'E' 3 /0 3 J'K'
BO^D'/CVK'
BGKE'2/G
B0 1 /GY 2 E' 1
BGKEVGYaE'!
GY.EV-

Erzijnopditmomentbijhetrund 13verschillendebloedgroep-systemeninternationaalaanvaard. Binneniedersysteemzijn eenaantalbloedgroepen bekend,
14
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TABEL 1.4. Overzicht over de bloedgroep-systemen bij het rund en over de factoren, die tot
deze systemen behoren.
systeem

factoren

A
B

AiA2 D!D2 H Z'
BjBa G i G a Ixla K d 0 2 O a O x P1P,
T X T 2 Y ! Y 2 A'iA'a B ' D ' E ' , E ' 2 E ' 8
I' J ' i J ' 2 K ' O' P ' Q ' Y ' B" G"
d C 2 C 3 E RXR2 W X , X a L' C
F,Fa V i V ,
J Oc
L
M,M'
N
S H'H" UU'U"

C
F-V
J
L
M
N
S

zN '
R'-S'
T

Q
F' G'

zx z 2

N'
R' S'
T'

bestaande uit 1of meer bloedgroep-factoren. In tabel 1.4. zijn de 13systemen
met de daarbij behorende factoren weergegeven.
1.3.5. Destructuur van de bloedgroep-loci
Meende men aanvankelijk dat een complex van bloedgroep-factoren genetischbepaald wordt door eenenkelallel,nieuwere vindingen hebben aannemelijkgemaakt,datdezehypotheseherzieningbehoeft. Doorverschillendeauteurs
is melding gemaakt van uitzonderingen op de boven besproken regel omtrent
de overerving van debloedgroepen van het B-systeem. Samenvattingen van de
literatuur over dit onderwerp zijn gegeven door Bouw e.a. (1964) en GREEN
(1966).
In sommige gevallen komt bij een nakomeling een bloedgroep voor, diebestaatuit eendeelvandefactoren dieeenvan debeidebloedgroepen van deene
ouder vormen. Bouw e.a. vermeldden een stier met de B-groep B,iOJ.K'o'- Bij
eennakomelingvandezestierisdegroep B0j'K'o' gevonden, dieontstaan moet
zijn uit degroepvan devader.In eenander gevalbleekbij eennakomelingeen
groepvoor tekomen,diebestaat uit factoren vanbeide B-groepen van eenvan
de ouders. Een stier met degroepen B,a en B,. gaf aan twee van zijn nakomelingen de combinatie B J i r .
NASRAT (1965) vond overeenkomstige verschijnselen bij de overerving van
bloedgroepen van het C-systeem bij runderen.
Deze resultaten maken aannemelijk, dat de B- en C-locus bij runderen
samengestelde locizijn, bestaande uit een aantal nauw gekoppelde loci dieelk
een of enkele antigene factoren bepalen. De eenvoudigste hypothese voor de
verklaring van de onregelmatigheden in de overerving isdan, dat er overkruising optreden kan binnen de gecompliceerde loci. Volgens STORMONT (1965)
en NASRAT(1965) zijn er echter ook andere verklaringen mogelijk: duplicatie,
deficientie of mutatie.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)
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1.3.6. Bloedgroep-systemen bijrunderen
Indeliteratuurzijnnumeerdan50factoren beschreven,dievolgensde officielenomenclatuurbenoemdzijn.Vaneenaantalvandezefactoren zijnsubtypen
bekend. Tabel 1.4. geeft een overzicht van de factoren en de systemen. In dit
deelzalelkbloedgroep-systeem kort besproken worden.
1.3.6.1. Het A-systeem
Een recentebeschrijving vanhet A-systeem istevindenbij STORMONT(1962).
De volgende factoren en factoren-combinaties komen voor: A1; D, H, AJ},
A2D,AjH,DH,AiDH,AXDZ'enA2DH.DebloedgroepAHisalleengevonden
bij zebu's.
Defactor Z' biedteeninteressant aspect, omdatdezealleengevonden wordt
inbepaalderassenennietinandere. STORMONT(1962)noemteenhypothetische
grens in Europa die loopt van Zuid-Engeland, via Noord-Frankrijk tot ten
zuiden van Turijn en Milaan. Bij runder-rassen die hun oorsprong hebben ten
noordenvandezegrens,komtdefactorZ'nietvoorenbijrassentenzuidenvan
deze grenswel.
LARSEN(1966)heeft bij de Deense Jersey's gevonden, dat deA-locusgekoppeldismetdeHb-locus,waardoor depolymorfie vanhethemoglobine bepaald
wordt.
1.3.6.2. Het B-systeem
De eerste uitvoerige beschrijving van het B-systeem bij runderen is van
STORMONT, OWENen IRWIN(1951).Het B-systeem ishet meestgecompliceerde
van allebloedgroep-systemen bij het rund. Het omvat de meeste bloedgroepfactoren en het grootste aantal bloedgroepen. Er zijn zeker enige honderden
bloedgroepen (en dus ook allelen) van het B-systeem bekend.
Door deze grote variatie is het B-systeem van grote waarde bij de toepassingen van het bloedgroepen-onderzoek. Hoe meer groepen (en dus allelen) er
in een bepaald systeem bestaan, hoe kleiner de kans wordt dat 2 individuen
dezelfde groepenbezitten. Ditisvangrootbelangbijdeidentificatie vanindividuen enbij ouderschapscontrole.
In verschillende runder-rassen komen bloedgroepen van het B-systeem voor,
dieniet ofmeteenzeerlagefrequentie voorkomen in andererassen.Zo zijn er
voorbijna elkraseenofmeerB-groepen dievrijwelalleenindatrasvoorkomen
enwelmet betrekkelijk hoge frequenties.
Verder zijn er een groot aantal B-groepen, die in alle rassen en in het algemeenmet eenlagefrequentie voorkomen (Bouw, 1964a,b).
Voor eenaccurate vaststellingvan deB-groepen ishet vangroot belang, dat
een volledige set reagentia gebruikt wordt. Sommige groepen verschillen van
elkaarindereactievanslechtseenreagens.Isditreagensnietbeschikbaar, dan
kunnendezegroepennietvanelkaaronderscheiden worden.Ditmaakt ookeen
vergelijking van deliteratuur-gegevens moeilijk.
Lijsten van B-groepen, voorkomend in deWest-Europese runder-rassen zijn
gepubliceerd door RENDEL (1958d)in Zweden, BRAEND(1959) in Noorwegen,
1"
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NEIMANN-S0RENSEN (1958) in Denemarken, BUSCHMANN (1962) en ERHARD en
SCHMID (1964) in Duitsland, BOUQUET (1966a) in Belgie en KRAAY en Bouw

(1964) in Nederland. De B-groepen, voorkomend in een aantal rassen in de
U.S.A., zijn beschreven door STORMONT (1959). De meest frequente groepen in
het zwartbonte veeras zijn verzameld in tabel 2.2. (volgend hoofdstuk) en in
tabel 4.16. (eigen onderzoek).
1.3.6.3. H e t C-systeem
Het C-systeem is ook gecompliceerd, maar hierin kunnen minder factoren en
bloedgroepen onderscheiden worden dan in het B-systeem. De eerste beschrijving van het C-systeem isgegeven door STORMONT e.a. (1951). Over de groepen
van het C-systeem en de verdeling van deze groepen in de verschillende rassen
is niet zoveel bekend als van het B-systeem, omdat de groepen veel moeilijker
van elkaar te onderscheiden zijn. Dit wordt veroorzaakt door het betrekkelijk
kleine aantal factoren en dehoge frequentie, waarin demeestevan deze factoren
voorkomen.
Een aantal C-groepen voorkomend bij de belangrijkste Noord-Amerikaanse
runder-rassen zijn beschreven door STORMONT (1962). Een overzicht over de
C-groepen van de Nederlandse rassen en de frequentie, waarin zij voorkomen,
is gegeven door NASRAT e.a. (1964).
1.3.6.4. H e t F - V - s y s t e e m
STORMONT (1952) heeft het F-V-systeem beschreven als een systeem met 2
antigene factoren, die genetisch bepaald zijn door 2 alternatieve allelen. Er zijn
dus 3genotypen mogelijk: F/F, F/V en V/V. De allelen zijn codominant, dus in
heterozygote dieren is de expressie van beide allelen waarneembaar aan het
fenotype.
STORMONT (1962) heeft een overzicht over de recente ontwikkelingen in de
kennisvanhet F-V-systeem gegeven.Van defactor F zijn nu 2subtypen bekend,
F x en F 2 , die aangetoond worden met de reagentia anti-Fi en anti-F 2 . Er zijn
ook 2 reagentia bekend, anti-V x en anti-V 2 , die de subtypen Vx en V2 van de
factor V aantonen. Bovendien is een reagens bekend, dat anti-V 3 genoemd
wordt en dat reageert met de subtypen Ylf V2 en F 2 .
Volgens STORMONT (1962) komt het conventionele anti-F reagens overeen
met anti-Fi en het conventionele anti-V reagens met anti-V 2 .
1.3.6.5. H e t J - s y s t e e m
Het J-systeem is in serologisch en genetisch opzicht anders dan de overige
bloedgroep-systemen bij het rund.
Antilichamen tegen de factor J worden niet bereid door immunisaties, zoals
het geval is met de meeste andere reagentia. Het anti-J is een normaal voorkomend antilichaam bij runderen. De concentratie van deze antilichamen verschilt tussen individuen en binnen individuen tussenjaargetijden. STONE (1956)
vond de hoogste concentratie van anti-J in de periode augustus-oktober en de
laagste in december-maart bij dieren op het noordelijk halfrond. Bij dieren op
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het zuidelijk halfrond komt de hoogste concentratie voor indeperiode december-maart endelaagste in augustus-oktober.
Het antigeen J(deJ-substantie) isindeeerste plaats eenbestanddeel van het
bloedserum enkomt niet bij alle dieren voor. Tussen dieren bestaan groteverschillen indeconcentratie vandeJ-substantie inhet bloedserum.
STORMONT(1949)vond, datde J-substantie van het serum bij sommige dieren
opgenomen wordt aandeerythrocyten. Deze dieren bezitten dande bloedgroep
J. Deopnamevan deJ-substantie door de erythrocyten vindt plaats indeeerste
weken nade geboorte.
De concentratie vande J-substantie aan de erythrocyten verschilt ookvan
dier totdier. Deze concentratie kanzolaag zijn, datdecellen niet door anti-J
reagentia gehemolyseerd worden. PATEL en STONE (1957) vonden sommige
dieren meterythrocyten, dieniet gehemolyseerd worden door anti-J. De erythrocyten van deze dieren absorbeerden echter wel de antilichamen uiteen
anti-J reagens, mits deze erythrocyten in grote overmaat ten opzichte vande
hoeveelheid serum gebruikt werden. STONE (1962a) heeft eenuitvoerige discussie over deopname vandeJ-substantie door deerythrocyten gegeven.
De voornaamste moeilijkheid bij hetonderzoek naar deaanwezigheid vande
bloedgroep J is danook volgens STORMONT (1962) hetverkrijgen van reagentia
die een scherp onderscheid mogelijk maken tussen J-positieve en J-negatieve
dieren.
Op grond van hun bevindingen deelden STONE en IRWIN (1954) de dieren in

in 3groepen:
J cs -dieren, metdeJ-substantie inhetbloedserum enaande erythrocyten;
J s -dieren, metdeJ-substantie alleen inhet bloedserum;
J a -dieren, diedeJ-substantie niet bezitten; bijsommige van deze dieren komt
anti-J inhetbloedserum voor.
Volgens deze onderzoekers zijn er 3allelen, J c s , J s enJ a involgorde van afnemende dominantie. CONNEALLY e.a. (1962) toonden aan, dat er meerdere
J cs - enJs-allelen zijn, diede verschillende concentrates vandeJ-substantie in
het serum enaandeerythrocyten bepalen.
In hetserum opgelost komt bijrunderen eenstof voor, diein staat iste reageren metde antilichamen tegen de bloedgroep factor O vanhet schaap.Dit
wordt aangetoond door runderserum, datdeze substantie bevat, temengenmet
eenanti-O reagens voor schapen. Hierdoor wordt dit reagensinactief. SPRAGUE
(1958) noemde deze substantie O c entoonde aan, datdeze serologisch engenetisch tothetJ-systeem vanrunderen behoort.
THATCHER en KIDDY (1965) vonden, dat er koppeling bestaat tussen de
J-locus en de locus, die de polymorfie van de (3-lactoglobulinen bepaalt. Zij
berekenden eenoverkruisingspercentage vanomstreeks 20%.
Door NEIMANN-SORENSEN e.a. (1954) is aangetoond, dat er een opvallende
serologische overeenkomst bestaat tussen debloedgroep J vanhetrund, Avan
de mens enR vanhetschaap. Hetanti-J vanrunderen reageert metde factor
A van de mens en R van het schaap. Ook de bloedgroep Avanhetvarken
vertoont overeenkomst met de bloedgroep J van het rund. ANDRESEN (1962,
8
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1963) gebruikte anti-J van runderen om de factor A bij varkens aan te tonen.
Onderzoek naar de chemische samenstelling van de J-substantie is uitgevoerd
door BEDNEKOFFe.a. (1958).Zij kwamen tot deconclusie dat deJ-substantie een
glycoprotein is. Meer verfijnd onderzoek van THIELE en URBASCHEK (1966)
toonde aan, dat het reactieve deel van de J-substantie voorkomt in de glycerofosfatide-fractie van bloedserum. Het belangrijkste deel hiervan zou kunnen
zijn a-glycol.
1.3.6.6. H e t L - s y s t e e m
STORMONT(1951)rapporteerde, dat defactor Lonafhankelijk isvan de andere
toen bekende systemen. De aanwezigheid van de factor L is dominant over de
afwezigheid ervan. Erzijn 3genotypen mogelijk: L/L, L/- en- / - en2 fenotypen:
L-positief en L-negatief.
1.3.6.7. H e t M - s y s t e e m
Door RENDEL (1958a)isvastgesteld, dat de bloedgroep M tot een onafhankelijk systeem behoort. MILLER e.a. (1962) vermeldden 2 niet-lineaire subtypen
van de factor M, nl. M±en M'. Er zijn nu 3 allelen bekend: MMj, M M ' en M~
en 4 fenotypen: M±(genotypisch Mj/M^ of MJ-), M' (genotypisch M'/M' of
M'/-), M X M' (genotypisch M 1 /M') en M-negatief (genotypisch - / - ) .
1.3.6.8. H e t N - s y s t e e m
MILLER (1961, 1966)beschreef defactor N alsbehorend tot een onafhankelijk
nieuw systeem. De genotypen zijn: N/N, N / - en- / - en defenotypen: N-positief
en N-negatief.
1.3.6.9. H e t S-systeem
Het S-systeem is de laatste jaren sterk in de belangstelling gekomen. STORMONT e.a. (1961), GROSCLAUDE en MILLOT (1963) en GROSCLAUDE (1965 a,c)

hebben onderzoek verricht naar de serologic en de genetica van dit systeem.
Moeilijkheden bij de interpretatie van de gegevens,verzameld door deze onderzoekers, vloeien vooral voort uit de gecompliceerde serologische samenhang
van de factoren van het S-systeem onderling.
GROSCLAUDE (1965a) beschikte over de meest uitgebreide set reagentia die
factoren van het S-systeem aantonen. Hij had 8 'primaire' reagentia met behulp
waarvan hij 15bloedgroepen kononderscheiden inenkele Franse runder-rassen.
In een latere publikatie beschreef GROSCLAUDE (1965C) nog 2 groepen van het
S-systeem. Primaire reagentia zijn reagentia, die slechts een bloedgroep-factor
aantonen. Verder beschreef hij enkele antisera die 2 of meer antigene factoren
aantonen, maar die niet door absorpties te scheiden zijn. Deze noemde hij
'secundaire' antilichamen. Deze secundaire antilichamen zijn te verklaren door
een niet-lineaire subtype-relatie aan te nemen tussen de factoren, die aangetoond worden door deze antilichamen. Deze relatie is toegelicht in 1.3.2. Het
daar genoemde reagens anti-0-^U'), ook welgenoemd anti-U 2 , iszo een secundair antilichaam.
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clatuur van het S-systeem te wijzigen, wat gebeurd is op een congres van de
European Society for Animal Bloodgroup Research in 1966.
1.3.6.10. H e t Z - s y s t e e m
STORMONT(1952) heeft aangetoond, datde factor Z behoort tot een systeem,
dat onafhankelijk is van de andere bekende systemen. Er zijn 3 genotypen:
Z/Z, Z / - en - / - en 2 fenotypen: Z-positief en Z-negatief. Het is mogelijk om
reagentia tebereiden, dieonderscheid makentussen Z/Z enZ / - individuen.
STORMONT (1962) beschreef 2 subtypen van de factor Z, nl. Z x en Z 2 . Daardoor is het aantal bekende allelen van de Z-locus uitgebreid tot 3, nl. Z Zl ,
Zz» en Z 1.3.6.11. H e t N ' - s y s t e e m
Bouw e.a. (1965) beschreven een experimented reagens anti-H 5 , dat door
hen ontwikkeld isuit een antiserum bereid in Belgie. De factor H 5 , die door dit
reagens aangetoond wordt, behoort niet tot een van de bekende systemen.
In Frankrijk is door GROSCLAUDE een experimenteel reagens ontwikkeld,
anti-F 4 . In vergelijkingstesten geven anti-H 5 en anti-F 4 identieke reactiepatronen; zij tonen dus dezelfde factor aan. Deze factor wordt nu volgens de
officiele nomenclatuur aangeduid met N'.
De mogelijkheid, dat de F-V-locus en de N'-locus koppeling vertonen, kan
niet uitgesloten geacht worden (GROSCLAUDE, 1966).
1.3.6.12. H e t R'-S'-systeem
MILLER (1961, 1966) heeft gevonden, dat de 2 factoren R' en S' genetisch
onderling dezelfde verhouding hebben als de factoren F en V. Zij worden bepaald door 2 alternatieve allelen. Er zijn 3 genotypen bekend: R'/R', R'/S' en
S'/S'.
MILLER (1966) vermoedde, dat er nog een 3e allel bestaat, dat een groep bepaalt die reageert met anti-R' en anti-S'. In sommige rassen, nl. Brahman en
Angus, vond hij teveel dieren, die reageren met anti-R' an anti-S' en dus volgens de 2 allelen hypothese heterozygoot zijn. Hij onderzocht ook een aantal
bisons, die alle reageerden met beide reagentia.
1.3.6.13. H e t T'-systeem
GROSCLAUDE (1965b) maakte waarschijnlijk, dat de door hem gevonden
factor T' tot een onafhankelijk, nieuw systeem behoort. Er zijn 2 allelen en
2 fenotypen bekend.
MAYALA en LINDSTROM (1965) beschreven een experimenteel reagens,
anti-Sf-3, dat een factor aantoont, die onafhankelijk is van de bekende
systemen.
Bijinternationale vergelijkingen vandereagentia isgeconstateerd, dat anti-T'
en anti-Sf-3 identiek zijn.
De hier besproken 13bloedgroep-systemen zijn alle tot nu toe internationaal
bekende systemenbij hetrund. De mogelijkheid dat dit aantal nogzal toenemen
2

^
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moetnietuitgeslotengeachtworden.Vooraluitbreidingvanhetonderzoek>over
steeds meer rassen zal de mogelijkheden om nieuwe factoren, nieuwe groepen
in de bestaande systemen en nieuwe systemen te vinden, doen toenemen.
1.4. GENETISCH BEPAALDE VARIATIE IN EIWITTEN ENENZYMEN

1.4.1. Techniek van de electroforese
Van eenaantal eiwitten enenzymen isbekend, dat erverschillende genetisch
bepaalde vormen bestaan. Enkele van deze eiwitten en enzymen in het dierlijk
lichaam zijn: hemoglobine, transferrine of (3-globuline, caseiine, esterase en
fosfatase.
Door SMITHIES(1955, 1959)iseentechniek ontwikkeld, waarmee deverschillende varianten op betrekkelijk eenvoudige wijze gescheiden kunnen worden.
Dit isde methode van deelectroforese in zetmeel-gelmedia. In principe komt
de methode op het volgende neer: Elektrische stroom wordt geleid door een
zetmeel-gel, waarin de te onderzoeken stof aan dezijde van de kathode isgebracht. Deeiwitten worden in derichting van deanode meegesleept en deverschillendecomponentenineenverschillendtempo.Naenigetijdwordthetelektrisch veld uitgeschakeld. De zetmeel-gel wordt vervolgens met een eiwitkleurstof behandeld, waarna de verschillende eiwit-componenten als banden
zichtbaar worden, diemeer ofminder vervan de kathode-zijde van degelverwijderd zijn.
Welke eiwitten gescheiden worden in componenten en de scherpte van de
scheidingwordenvoornamelijk bepaald door desamenstellingendepH vande
buffer-oplossingen, deconcentratie vanhetzetmeelindegel,de stroomsterkte,
de tijdsduur van de electroforese en degrootte ende elektrische lading van de
eiwit-moleculen.
De enzymen worden op dezelfde wijze gescheiden als de eiwitten. Voor de
kleuringwordtechtergebruik gemaaktvan substraten, diespecifiek door hette
onderzoeken enzym gesplitst worden in stoffen die gemakkelijk aangetoond
kunnen worden.
Opdeloci,diedepolymorfie vaneiwitten enenzymenbepalen, komeninhet
algemeenseriesmultipleallelenvoor,d.w.z.erzijnmeestalmeerdan2genetisch
bepaalde varianten van een bepaald eiwit of enzym bekend, waarvan er per
individu maximaal 2 voorkomen. Een variant, bepaald door 1allel, kan na
electroferese te zien zijn als 1band of enkele dicht bij elkaar gelegen banden,
die kunnen varieren in dikte. Een transferrine-variant bij schapen bestaat uit
2banden,eendikkeeneendunne;bijhetrund iseentransferrine-variant zichtbaar als 4banden, waarvan 2 dikke en 2dunne. De verschillen tussen de verschillendevariantenvaneeneiwitkomentotuitingindeplaatsvandebandenin
degel.
Ook de varianten van enzymen kunnen zichtbaar gemaakt worden als banden,diemeerofmindervervandekathodeverwijderd zijn.Verschillenindikte
van de gekleurde banden wijzen vaak op verschil in activiteit van de enzymvarianten.
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1.4.2. Eiwit-polymorfie bijhet rund
Bij het rund isnu eengenetisch bepaalde variatie bekend in14verschillende
eiwitten enenzymen inhetbloeden demelk.Een overzicht over de loci en de
allelenisgegevenintabel 1.5.Hierzijverdervolstaan met enkeleopmerkingen
bij dezetabel.

TABEL 1.5. Locienallelen, diedepolymorfie vandeeiwitten enenzymenbepalen inhet bloed
en de melk van runderen.

bloedeiwitten:
hemoglobine

transferrine of
(3-globuline

locus

allelen

auteurs

Hb

HbA, H B :

Tf

Hbc
HbD
Hbx
TfA, Tf D , Tf E

CABANNES en SERAIN (1955),
BANGHAM (1957)
CROCKETT e.a. (1963), CARR (1964)
EFREMOV en BRAEND (1965)
N A I K e.a. (1965)
SMITHIES en HICKMANN (1958),
ASHTON (1958c)
ASHTON (1959)
KRISTJANSSON en HICKMANN (1965)
ASHTON en LAMPKIN (1964)
OSTERHOFF en VAN HEERDEN (1965)
SARTORE en BERNOCO (1966)
ASHTON (1958b), GAHNE (1962)
ASHTON (1964)
ASHTON en LAMPKIN (1964)
CARR (1966)

Tf B , Tf F
Tf D i , TfD*
TfG
T f

a 2 -globuline
albumine

Sa
Alb

post-albumine

Pa

enzymen:
amylase
(thread protein)
fosfatase

Am
F

esterase
Es
koolzuur anhydrase Ca
melkeiwitten:
(3-lactoglobuline

Lg

H

S« A S a °
Alb A , Alb B ,
Albc
A l b F , Alb s , A l b s ' ,
Alb s ", A l b s ' "
Pa A , Pa B

AmA, AmB, A m c
AmD
FA, F °

Ca F Ca s
LgA, L B :
c

a-lactalbumine
(3-case'ine

as-caseine
x-caseine
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La
(3-Cn

as,-Cn
x-Cn

Lg
Lg D
LaA, LaB
P-CnA, P-CnB,(3-Cnc
P-CnAi,P-CnA2
P-CnA»,(3-CnD
aSl-CnAaSl-CnB,
avCnc
aSl-CnD
x-CnA, x-CnB

GAHNE (1963a), ASHTON (1963)

ASHTON (1958a, 1965a)
ASHTON (1966)
GAHNE (1963b)
SARTORE, GRUNDER, STORMONT

(nog niet gepubliceerd)
ASCHAFFENBURG en DREWRY (1957)
ASCHAFFENBURG (1964)
BELL (1962)
LARSEN en THYMANN (1966)
BLUMBERG en TOMBS(1958)
ASCHAFFENBURG (1961), THOMPSON
e.a. (1964), ASCHAFFENBURG (1964)
GROSCLAUDE e.a. (1966)
KIDDY e.a. (1964), ASCHAFFENBURG

(1964)
GROSCLAUDE e.a. (1966)
NEELIN (1964), SCHMIDT(1964)

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 67-12 (1967)

Door CROCKETT e.a. (1963) en door CARR (1964) is een hemoglobine-variant
gevonden, die door beiden Hb-C genoemd wordt.Erisevenwel nog geen vergelijking gemaakt om na tegaan of de 2gevonden vormen identiek zijn. NAIK e.a.
(1965) beschreven een variant Hb-X, maar lieten de mogelijkheid open dat deze
gelijk is aan Hb-C.
KRISTJANSSON en HICKMANN (1965) konden door een kleine wijziging inde
techniek vaststellen, dat de transferrine-component D bestaat uit 2 verschillende varianten, die weinig verschillen in loopsnelheid en bepaald zijn door 2
verschillende allelen. Deze varianten worden T{-Dx en Tf-D2 genoemd.
Een uitvoerig overzicht over de kennis van de transferrinen bij runderen is
gegeven door JAMIESON (1965).
De langzame <x2-globulinen vormen 1 band in de zetmeelgel. Bij sommige
dieren ontbreekt deze band. Het is waarschijnlijk, dat deafwezigheid recessief is
ten opzichte van de aanwezigheid van deze globuline-vorm.
Fosfatase wordt door electroforese gesplitst in enige banden. Een van deze,
de A-band, kan bij sommige dieren ontbreken. De aanwezigheid van de A-band
is dominant over de afwezigheid ervan.
RENDEL en GAHNE(1963)vonden eenverband tussen de A-band van fosfatase
en de J-substantie. De A-band komt vaker voor bij J-negatieve dieren dan bij
J-positieve. De concentratie van de J-substantie in het serum is bij dieren met
de A-band hoger dan bij dieren zonder de A-band.
GROSCLAUDE e.a. (1964) en KING e.a. (1965) hebben vastgesteld, dat de loci
aSi-Cn en |3-Cn gekoppeld zijn. GROSCLAUDE e.a. (1965, 1966) en LARSEN en
THYMANN (1966) hebben vastgesteld dat de locus x-Cn gekoppeld is met de loci
<xSl-Cn en p-Cn.
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2.TOEPASSINGENVAN HETBLOEDGROEPEN-ONDERZOEK
2.1. INLEIDING

De toepassingsmogelijkheden van het bloedgroepen-onderzoek, speciaal die
in de praktijk van de veefokkerij, hebben in de belangstelling gestaan sinds het
bloedgroepen-onderzoek betrouwbare resultaten opleverde. Bloedgroepen zijn
genetisch bepaalde eigenschappen die, op een enkele uitzondering na, niet door
het milieu beinvloed worden. Door het onderzoek van STORMONT e.a. (1945,
1951) is de wijze van overerven van bloedgroepen bij runderen duidelijk geworden.
STORMONT(1959)heeftbeklemtoond, dat eenverantwoorde toepassingvan het
bloedgroepen-onderzoek alleen mogelijk is als er voldoende en goede reagentia
beschikbaar zijn, maar ook en vooral als de resultaten van het bloedgroepenonderzoek correct ge'interpreteerd kunnen worden in bloedgroepen en allelen.
Een vereiste hiervoor is een gedegen kennis van de bloedgroepen en allelen, die
in de te onderzoeken rassen voorkomen. Die kennis kan alleen verkregen worden door het onderzoeken van grote aantallen ouders-nakomelingen-combinaties. Vooral gecompliceerde systemen, als het B-systeem bij het rund, vragen
hierbij veel aandacht.
Algemenebeschouwingen en literatuur overzichten over de toepassingen van
hetbloedgroepen-onderzoek zijn o.a. tevindenbij OSTERHOFFen RENDEL (1954),
IRWIN (1956), RENDEL (1957a, 1962), STORMONT (1959), IRWIN en STONE (1961)
enBouw (1964c).In dithoofdstuk zullen eenaantal toepassingen van het bloedgroepen-onderzoek besproken worden aan de hand van de literatuur. Aangezien de literatuur over de verschillende onderwerpen vrij omvangrijk is,zal volstaan worden met een keuze hieruit.
2.2. OUDERSCHAPSCONTROLE

Omdat bloedgroepen erfelijk bepaald zijn, moeten bij een nakomeling bloedgroepen voorkomen, die ook bij ten minste een van de ouders aanwezig zijn.
Een uitvoerige discussie over de ouderschapscontrole, aangevuld met voorbeelden, is gegeven door RENDEL (1958b) voor runderen en door STORMONT en
SUZUKI (1965) voor paarden.
In de praktijk komt nogal eens voor dat een koe in 2 opeenvolgende tochtigheidsperioden geiinsemineerd wordt met sperma van 2verschillende stieren. De
mogelijkheid bestaat dan, dat de koeweldrachtigisgeworden van de le inseminatie, maar daarna weer tochtig is geworden. RENDEL e.a. (1962) verzamelden
een groot materiaal, bestaande uit dergelijke gevallen. Aan de hand van
deresultaten van het bloedgroepen-onderzoek konden zij vaststellen dat van de
koeien, die geinsemineerd zijn met sperma van 2 verschillende stieren in 2 opeenvolgende tochtigheidsperioden met een interval van 18-24 dagen, 6%
drachtig is geworden van de eerste inseminatie. Is het interval tussen de 2 inseminatieskorter, danwordthetpercentage koeien,drachtig na de le inseminatie
hoger.
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Bijhetgebruik vanhetbloedgroepen-onderzoek voor het controleren vande
afstamming moet welrekening gehouden worden met deuitzonderingen open
debijzonderheden van deregels van de overerving van debloedgroepen. RASMUSEN(1964)heeft aangetoond, dat bij varkens de bloedgroep A kan voorkomen, zonder dat deze bij de ouders voorkomt. Hetzelfde is door RENDEL e.a.
(1954) aangetoond voor de bloedgroep R van het schaap. Bouw e.a. (1964)
en vele anderen (zie GREEN, 1966) hebben aangetoond, dat in het B-systeem
vanrunderen veranderingen kunnen optreden, terwijl NASRAT (1965) dit heeft
aangetoond voor het C-systeem. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor
is overkruising, waardoor bij de nakomelingen niet dezelfde groepen voorkomen als bij de ouders (zie 1.3.5.). RASMUSEN (1963) heeeft een dergelijk geval
gevonden in het E-systeem bij varkens.
Bijrunderen verdienen diegevallenvanouderschapscontrole extra aandacht,
waarbij eenvandeouderseentweeling-dieris. Dereden hiervanzaluiteengezet
worden in2.3.
Het ouderschapsonderzoek berust op het principe van uitsluiting. Komt bij
een nakomeling een bloedgroep voor die bij geen van de vermeende ouders
voorkomt, dan is dat in het algemeen een reden om een van die ouders uit te
sluiten. Daar tegenover staat, dat als debloedgroepen van de nakomeling ook
bij de ouders voorkomen, dit geen bewijs is voor dejuistheid van de afstamming. Dit wordt toegelicht met de volgende voorbeelden (zie tabel 2.1.).
TABEL 2.1. Twee voorbeelden van de toepassing van het bloedgroepen-onderzoek bij ouderschapscontrole.
voorbeeld I
systeem A
B
C
kalf
- / - ^OJ'K'O'/Q'
dE/X,
moeder -/- BOY 1 A'E' 3 G'P'Q'H 1 /I 1 OJ'K'0' RW/X,
stier 1 •-/- I'H./Q'
• C,E/
stier 2 A,/- Q'/Q'
C.E/dEW

F-V J L M S Z N ' R'-S' T 7
F/V - / - - / - - / - H'/ - / - - / - S'/S' - / F/F - / - - / - - / - S/ - / - - / - S'/S' - / F/F - / - - / - - / - H'/ - / - - / - S'/S' - / F/V - / - - / - - / - H'/ - / - - / - S'/S' - / -

voorbeeld II
systeem A
kalf
-/moeder - / stier 1 - / stier 2 - / -

i
GY,E\Q7Y,D'GTQ'H.
I 2 /Y a D'G'rQ'H 4
GY.E^Q'/E',
GYaE'.Q'/H.

C
F-V J L
CE./CWC
F/V - / - - / CE./RW
F/V - / - - / C W H . / C . W C F/F - / - - / d-Xt/CWC
F/F - / - LI-

M
-/-/MlMl-

S Z N' R'/S'
S/ - / - - / - S'/S'
.S/ - / - - / - S'/'S'
H'/ - / - - / - S'/'S
H7 - / - - / - S'/S'

T~
-/-/-/-/-

Invoorbeeld Iheeft hetkalfdegroepen Q', QE, VenH',dienietbijdemoeder
voorkomen en die het dus van de vader gekregen moet hebben. De groepen
Q', CXE enH' komen bij beidemogelijke vadersvoor; alleen degroep Vkomt
nietbij stier 1 voor enwelbij stier 2.Stier 2kan dusdevadervan het kalf zijn
en stier 1 niet.
Het tweedevoorbeeld laatzien,dat eenoplossing alsin het eerste voorbeeld
niet altijd mogelijk is. Een van beide stieren in dit voorbeeld kan slechts de
vadervan het kalf zijn, hoewelbeide stieren bloedgroepen hebben, diehet kalf
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ook heeft en die het niet van de moeder geerfd heeft. Het kalf moet de groepen
GY 2 E' 1 Q' en C 2 WC van de vader gekregen hebben. Beide stieren bezitten deze
groepen en geen van beide kan dus als vader van het kalf uitgesloten worden.
De frequentie van dergelijke onoplosbare gevallen is een maat voor de doeltreffendheid van het bloedgroepen-onderzoek. Met de ter beschikking staande
reagentia kan meer dan 95%van de dubieuze gevallen in Nederland tot een oplossing gebracht worden (Bouw, 1966, mondelinge mededeling). Als ook de
eiwit-polymorfie in de beschouwing betrokken wordt, wordt dit percentage nog
hoger.
2.3. ONDERZOEK VAN TWEELINGEN

Het bloedgroepen-onderzoek kan een van de middelen zijn om vast te stellen
of tweelingen een-eiig dan wel twee-eiig zijn. Hebben tweelingen verschillende
bloedgroepen, dan zijn zij twee-eiig. Hebben zij dezelfde bloedgroepen, dan
kunnen zij een-eiigzijn. Een uitvoerige beschrijving van het tweeling-onderzoek
bij runderen is gegeven door RENDEL (1958C).
Bij het onderzoek blijkt evenwel, dat ook twee-eilge tweelingen vaak gelijke
testresultaten geven; volgens IRWIN en STONE (1961) komt dit voor bij 90% van
deze tweelingparen. Volgens STORMONT (1959) verdient in die gevallen vooral
het B-systeem de aandacht. In veel gevallen geven de testresultaten aanleiding
tot de veronderstelling van de aanwezigheid van meer dan 2 groepen van het
B-systeem. De verklaring hiervan is gegeven door OWEN (1945). Bij rundertweelingen komt in veelgevallen in het embryonale stadium anastomose van de
bloedvaten voor in de vruchtvliezen. In een vroeg embryonaal stadium zouden
delen van de weefsels, die de erytrocyten gaan vormen, uitgewisseld worden
tussen detweelingen. Elklidvan detweelingzou dan erythrocyten gaan vormen
metdebloedgroepen, die overeenkomen met het eigen genotype en erythrocyten
met bloedgroepen overeenkomstig met het genotype van de partner. De verhouding van de proporties van de beide typen erythrocyten is in beide individuen ongeveer gelijk, maar kan tussen tweelingparen sterk verschillen. Het verschijnsel van het voorkomen van 2 soorten erythrocyten wordt bloedgroepenmoza'iek genoemd.
Reagentia die factoren aantonen, die genetisch maar bij een van de twee
individuen behoren, hemolyseren bij beide individuen slechts een deel der erythrocyten en laten de overige intact. Deze reagentia geven dus onvolledige
reacties, wat bij het testen van tweelingen kenmerkend is voor twee-eiigheid.
Met deze reagentia kan nagegaan worden hoe de verhouding van de aantallen
erythrocyten met de verschillende bloedgroepen is en kunnen de 2 typen erythrocyten gescheiden worden. De intact gebleven cellen kunnen dan opnieuw
getest worden met enige reagentia, die zwakke reacties gaven en daarmee kunnen dan debeidegenotypen worden vastgesteld. Hiermeeisnog niet vastgesteld
welk genotype bij welk lid van het tweelingpaar behoort. Dit kan pas uitgemaakt worden door nakomelingen van de tweelingen te onderzoeken.
Mozaiieken treden alleen op bij bloedgroepen en andere bestanddelen van
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de erythrocyten als hemoglobine (STORMONT e.a., 1964). In de serumbestanddelen treden geen mozaieken op.
Debloedgroep J vertoont geenmozaiiek,omdat deJ-substantie een bestanddeel is van het bloedserum en na de geboorte pas opgenomen wordt aan de
erythrocyten (STORMONT, 1949).Tussenledenvaneentweelingpaarkunnenverschillen in de concentratie van de J-substantie aangetoond worden.
De verhoudingvan de2typen erythrocyten in een individu kan zeer uiteenlopende waarden aannemen van 50:50 tot 90:10en noggroter. Het kan voorkomen, dat een van de tweelingen onderzochtwordt op bloedgroepen,zonder
datbekendis,datheteentweelingdieris.Bijeenzeerongelijke verdelingvande
2 typen erythrocyten kan het voorkomen, dat een bloedgroepen-mozai'ek niet
opgemerktwordtindetest.Ishetmeestvoorkomendeceltypedatvandepartner,
dan kan in dat geval aan dat dier een verkeerd bloedgroepen-patroon toegeschrevenworden.Komtzoeendiervoorineenouderschapsonderzoek,danzou
het ten onrechte als ouder uitgesloten kunnen worden.
Als bij een rundertweeling van gescheiden geslachtvaatanastomose isopgetreden in utero, is de vrouwelijke partner meestal steriel. Een bloedgroepenmozai'ek ishet gevolgvan vaatanastomose en kan dusgebruikt worden om op
jongeleeftijd vast testellen ofhetvaarskalf een kweeis. Bouw (1966, mondelinge mededeling) heeft evenwel uitzonderingen op deze regel gevonden. In
enkele gevallen vertoonde een koe bloedgroepen-moza'iek en bleek zij bij navraag bij de eigenaar een lid van een tweeling van gescheiden geslachttezijn,
terwijl zij toch vruchtbaar was.
2.4. ONDERZOEK NAAR DE ACHTERGROND VAN ICTERUSNEONATORUM

Bijvarkensenpaardenkomthetvoor,datbijdepasgeborendiereninernstige
mateafbraak vandeerythrocyten optreedttengevolgewaarvanzij sterven.
BRUNERe.a. (1949)enANDRESENe.a. (1965)wektenbijbiggenditziektebeeld
experimenteel op door drachtige zeugen in te spuiten met bloed van de beer,
waardoor zij gedektwaren.In hetbloedserum vandezeugenin het colostrum
waren antilichamen tegen bloedgroep-factoren van de beer aanwezigin hoge
concentraties. Zij verklaarden het dan bij de biggen optredende ziektebeeld
als volgt. De antilichamen worden door de biggen opgenomen met het colostrum, geresorbeerd door dedarmwand en komen terecht in de bloedsomloop.
Daar reageren zij met de erythrocyten van die biggen, die de factoren, waartegen de antilichamen gericht zijn, van devader geerfd hebben.
Hetisnuwelzeker,datsommigepraktijkgevallen vanicterusbijjongebiggen
te verklaren zijn door reacties van antilichamen met bloedgroep-factoren
(ANDRESEN en BAKER, 1963;ANDRESENe.a., 1965).
Ook bij paarden komen dergelijke gevallen voor vanhemolytische icterusof
iso-erythrolysis neonatorum. De verklaring is ook hier, dat door de moeder
antilichamen gevormd kunnen worden tegenbloedgroep-factoren, diedefoetus
van de vader geerfd heeft en die niet bij de moeder voorkomen. Deze antiMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)
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lichamen komen via het colostrum bij het veulen en worden opgenomen in de
bloedcirculatie (COOMBSe.a., 1948; BRUNER e.a., 1950).
KIDDY e.a. (1958)trachtten experimented icterus neonatorum op te wekken
bij kalverendoordragendekoeienintespuitenmetbloedvandestier,waardoor
zij gedekt waren.In het bloedserum enin de melk van 6van de 8 proefdieren
kwamen antilichamen voor in hoge concentraties, die reageerden met de erythrocyten van de stier envan de kalveren. In het bloedserum van de kalveren
konden ook antilichamen aangetoond worden, nadat deze colostrum hadden
opgenomen. Deze antilichamen waren reactief met erythrocyten van de stier,
maar niet met dievan de kalveren. Er werd bij de proefkalveren een iets versnelde bloedafbraak waargenomen in de eerste 5 levensdagen in vergelijking
met onbehandelde controledieren, maar dit leidde niet tot uiterlijk waarneembare verschijnselen vanicterus.
RENDEL(1957b)heeft getrachtbijschapenexperimenteel icterus neonatorum
optewekken door dragende ooien in te spuiten met bloed van de ram, waardoor zij gedekt waren. Aan degeboren lammeren konden uitwendig geen verschijnselen van dezeziektewaargenomen worden.
Nader onderzoek bij varkens enpaarden zal moeten leren of het bloedgroepen-onderzoekgebruikt kanwordenvoordepreventievanicterus neonatorum.
Als in hoofdzaak bloedgroepen-antagonisme in een of enkele systemen de
oorzaak is,zoalsbij het Rhesus-systeem van demenshet gevalis,dan kan het
zinhebben ouderdieren door middelvan bloedgroepen-onderzoek te testen op
combinatie-geschiktheid.
2.5. POPULATIE-GENETISCH ONDERZOEK

Genen-frequenties kunnen een indicatie vormen voor de genetische samenstellingvan een populatie. Als 2 (of meer) populaties verschillen in genetische
samenstelling, zal dat tot uiting komen in verschillen in genen-frequenties
tussen dezepopulaties.
Worden locimet multiple allelen beschouwd, dan isnaast defrequentie van
deallelen ookvanbelangtewetenwelkeallelenindepopulatiesvoorkomen en
welkeniet.Inverwantepopulaties zulleninhetalgemeen dezelfde allelenvoorkomen in vergelijkbare frequenties, terwijl in onverwante populaties veelmeer
verschillende allelen voorkomen.
Bloedgroepen kunneneenhulpmiddelzijnbijvergelijkingen binnenentussen
rassen. Er is een grote verscheidenheid aan bloedgroepen en zij zijn genetisch
bepaald.Vooralhet B-systeemvan runderen metdegrote seriemultiple allelen
leverteengoedebijdrageindevergelijkingen. Erzijnnueengrootaantalrassen
in veellanden opbloedgroepen onderzocht, waarbij ook berekeningen van de
genen-frequenties uitgevoerd zijn. Uit deliteratuur zijn gegevens verzamelden
bijeen gebracht in tabel2.2.enfiguur2.1.en2.2.
Intabel2.2.zijn degegevensverzameld overdefrequenties vande B-groepen
vanzwartbonterundereninverschillendelanden.Dezetabelissamengestelduit
gegevens van STORMONT(1959) uit de U.S.A., van NEIMANN-SORENSEN (1958)
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 67-12 (1967)

TABEL 2.2. Frequenties (%) van de meest voorkomende bloedgroepen van het B-systeem bij
zwartbonte runderen in verschillende landen.
code nr.

fenogroep

B 39
B 22
B 3
B 16
B 85
B 68

GYaE'j
B01Y1A'E'3G'
B ^
BOjYsD'
E'i
PI'

B 89
B 35

I'
GC^Y,

B 24
B 62
B 92
B 177
B 101
B 45
B 140

U.S.A. Denemarken Zweden Nederland
21
3
4
4
3
*

12
11
1
2
1
3

16
13
*
4
1
*

19
1

Belgie'

10
6
1
3
*
*

11
3
13
4
2
*

10

E',
BGKO x Y 2 A'0'
OJ'K'O'
O x A'
BO a AT
OxY2A'

10
10

Ox

GOx
YaD'E'i

B 84
B 46

dA'

B 90
B 121
B 12
B 224
B 17
B 93

Y 2 E' 3 G'Y'
O x E' s O'
I.OJ'K'O'
BGKOxE'xF'O'
O x Y 2 D'E' l O'
B0 2 A'E' 3 G'
O x A'Q'

B 87
B 25

O x D'E' 3 G'0'

D'E' 3
BGKYA'
OxE'3
BGKOY2A'
BGKO x A'E' 3 0'
15

B 202

28

I2
H4

30

4
23
7

23

*Bloedgroep komt voor in frequentie lager dan 1%.

uit Denemarken,van Rendel(1958d)uit Zweden,van KRAAYen Bouw(1964)
uitNederlandenvan BOUQUET(1966a)uitBelgie.Dezetabeliszosamengesteld
dat een groep, die in 1van de 5genoemde publikaties aangegeven is met een
frequentie van 1 %of meeren ook in 1ofmeervan deanderepublikatiesvermeldwordt,indetabelisopgenomen.Degroepen,diein1 vande5publikaties
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vermeldzijn meteenfrequentie van 3%ofmeeren niet in deandere,zijn ook
opgenomen. Een moeilijkheid bij de vergelijkingen is, dat niet overal met dezelfde reagentia getest wordt. De notatie van de groepen is ook niet overal
dezelfde.
De overeenkomst tussen de frequenties van de B-groepen van zwartbonte
runderenindediverselandenkomtduidelijktotuitinginhetfeit, dat demeeste
groepen, dieinalle 5landen voorkomen,een hogefrequentie vertonen.Vooral
degroepen metdecodenummersB39en B22zijn in dit opzicht kenmerkend.
Hetonderstedeelvantabel2.2.behoeft nadereverklaring.Degroep'-' heeft
inallelanden,behalveinNederland,eenzeerhogefrequentie. OnderNederland
staan2groepenvermeld,I2enH4,dienietindeanderelandenaangegeven zijn.
Sinds omstreeks 1960 is in Nederland het reagens anti-I 2 in gebruik, dat een
factor aantoontdiemeteenhogefrequentie voorkomt.Ditreagensisnietbijde
andere onderzoekingen gebruikt, waardoor de bloedgroep I 2 daar aangemerkt
wordt als'-'. Hetzelfde geldt voor defactor H4. Deze wordt aangetoond door
eenexperimented reagensanti-H4 dat slechtsin enkelelanden wordt gebruikt.
Defactor H4komt voor in combinaties met andere factoren (en is als zodanig
niet vermeld in de tabel) of alleen als groep. Waren de reagentia anti-I 2 en
anti-H4 niet gebruikt in Nederland, dan zou de frequentie van '-' minstens
34%geweest zijn.
Infiguur2.1.iseenvergelijking gemaakttussendemeestfrequente B-groepen
bij de3Nederlandse runder-rassen. Dezefiguurisontleend aan Bouw(1964b).
De verschillen tussen de 3rassen zijn groter dan de verschillen tussen zwartbonte runderen in verschillende landen, aangegeven in tabel2.1.
Figuur 2.2., ontleend aan NASRAT e.a. (1964), geeft een beeld van de frequenties van de groepen van het C-systeem bij de 3 Nederlandse rundveerassen.Het aantal groepen dat onderscheiden kan worden iskleiner dan inhet
B-systeemendeverschillen indefrequenties van deC-groepen tussenderassen
zijn ook minder groot, maar toch zijn ook in dit C-systeem sommige groepen
kenmerkend voor het ene ras en andere voor het andere ras.
BRAENDe.a. (1962) onderzochten hetUslands rundveeop bloedgroepen. Dit
veeiswaarschijnlijk meerdan 1000jaar geleden door Noorse kolonisten meegenomennaarIJsland.Deovereenkomst inbloedgroepen,vooralindievanhet
B-systeem, tussen het IJslands vee en het Noorse bleek zeer groot. Van de 20
B-groepen, die deze onderzoekers konden vaststellen bij het IJslandse vee,
komen 16ookvoorindeNoorse rassen.Dezegegevensduiden erop,datereen
grotematevanverwantschapbestaattussenhetveeinbeidelandenenvullende
historische gegevens overdeoorsprongvanhetIJslandseveeaan.
Dehier vermeldevoorbeelden gevenduidelijk demogelijkheden aan van het
bloedgroepen-onderzoek bij de studies over het ontstaan en de verwantschap
van rassen. Hierbij moet evenwel bedacht worden dat er factoren zijn, die het
beeld van de frequenties van de bloedgroepen sterk kunnen beinvloeden. De
belangrijkste factoren zijninteeltenkruising.Iseenras ontstaan uitimport van
eenkleinaantaldieren,danzalhettoevaleengroterolspelenbijdeverandering
van de frequenties ten opzichte van het oorspronkelijke ras. Een bestaand ras
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Frequence

5
1
1, QE', l'H 4
80,
Y.D'GTH,
6\Y;,D'E\0'H4
BO.,A'E' 3 l'H 4

10 15
1 1

5
l

10
I

I

10 15
l
I

20 25%
I
l

1
1
1
1

1.,
BOJ.A'E'.G'H,
E'3
b

5
1

25%
1

0

BGKOJ2A'0'H4

BO.Y.D'H,

20
1

1

a.
1

1

H,

p.

GY..E',

1

I'H,
OJ'K'O'H,
l,0 3 QA'E,'K'H 4
O.O'

o,
B
GO.A'E'.H,.

n

BO,Y,DTH,

~1
J

O.A'R,
BO, H4
Y,E' 3 G'Y'
PI'H,
0,E'.,G'0'

Y,E;GH
Y,
Y,E',G'
I.E'»
Z w artb ont

Roo dbcj n t

Blaarkop

Fig.2.1 Frequences van de meest voorkomende bloedgroepen van het B-systeem in de 3
Nederlandserundveerassen(naar BOUW,1964b).

kan door toevalsinvloeden (random drift) uiteenvallen in subpopulaties met
verschillendegenen-frequenties (zie ook 3.3.2.).
NEIMANN-S0RENSEN (1958)en BOUQUET(1966b)hebben nagegaan of er verMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)
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Frequentie

5 10 15 20 25%
i
i
i i
r

5 10 15 20 25%
i
i
i
i
i

5 10 15 20.25%
i
•
'

•

c,wx,
C,EW

P

X,
c
C,E
X2

RW
C,

F

EX2
WX2
E
W
C, W C
C,L'
C, EX2
X2L'
EW
EWX 2

RWC

c
V
Zwartbont

Roodbont

Blaarkop

Fig.2.2 Frequences van de meest voorkomende bloedgroepen van het C-systeem in de3
Nederlandserundveerassen(naar NASRAT, KRAAYen BOUW,1964).

band bestaat tussen defrequenties vandehomozygotenende inteelt-coefficient
in eenras. Beiden berekenden defrequenties vandeallelen vandeB-locusen
vergeleken desomvan dekwadraten vandezefrequenties met de inteelt-coefficient. BOUQUETvond,datdezesomvan kwadraten in dezelfde richting fiuctueerde alsdeinteelt-coefficient injaargangen stieren.
Tegen deze werkwijze kunnen enkele bedenkingen worden ingebracht. Om
dezeteverduidelijkenzalvaneeneenvoudigesituatiewordenuitgegaan, waarbij
vooruit gegrepen wordt openkelezaken, dieinhoofdstuk 3tersprake komen.
Veronderstelineenpopulatie 3genotypenAA,Aaenaa.Defrequenties vande
genenAenawordenweergegevenmet/7enq.Degemiddelde inteelt-coefficient
indezepopulatieisweertegevenmetFenkanwaardenaannemenvan0 tot+1.
De genotypen-frequenties worden danvolgens WRIGHT (zieLI, 1955)voorgesteld als:
32
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p2+pqF
2pq(l-F)
q2 + pqF

AA,
Aa,
aa.

Zijn de 3genotypen te onderscheiden, dan zijn de genen-frequenties rechtstreeksafteleidenuitdegenotypen-frequenties. Desomvan dekwadraten van
degenen-frequenties isdanj?2 + q2endezeisonafhankelijk vandewaardevan
F, maar kan varieren met veranderingen inp en q.
Zijn erslechts2fenotypen teonderscheiden, danwordt defrequentie vanhet
genaberekendalsdeworteluitdefrequentie vanhetrecessievetype.In formule
wordt dit:
9i= Vq2+pqF
en
Pi = 1 - ?i
In dit gevalisde somvan dekwadraten van degevonden genenfrequenties,
px2 + qx2, afhankelijk van dewaarden van F en van de werkelijke genen-frequentiesp en q.
Een verandering in de waarde van deze som van kwadraten hoeft dus niet
altijd het gevolg te zijn van inteelt.
2.6. ONDERZOEK NAAR RELATIESTUSSENBLOEDGROEPEN
ENANDEREEIGENSCHAPPEN

Sindsdeopzetvan hetbloedgroepen-onderzoek bijlandbouwhuisdieren omstreeks 1940issteedsdevraag,oferverbandbestaattussendebloedgroepen en
andere eigenschappen van de dieren, in meer of mindere mate naar voren gekomen. Als een dergelijk verband zou bestaan, zouden de bloedgroepen hulpmiddelen bij de selectie kunnen zijn. Bloedgroepen zijn erfelijk bepaald, niet
door hetmilieutebei'nvloedenenbij dieren opjongeleeftijd aantoonbaar.
De oorzaken van relaties tussen bloedgroepen en andere genetisch bepaalde
eigenschappen kunnen zijn: a.pleiotrope werkingvan de bloedgroep-genen of
b.koppelingvandebloedgroep-genen metgenen,diedebedoeldeandereeigenschappen bemvloeden (RENDEL, 1961b).
ada: Pleiotropie is het verschijnsel dat verschillende eigenschappen door
dezelfde genen bepaald worden. De relatie tussen de eigenschappen is dus stabiel en, voor zover zij niet te zeer door andere genetische- of door milieufactoren bei'nvloedworden, bijalleindividuendiehetgenbezitten aantoonbaar.
Een speciaal geval van pleiotropie zou kunnen zijn, dat een bepaalde bloedgroep-substantie eenrol speeltinhetmetabolismeenb.v.eenvande substraten
isbij devormingvan een eindprodukt.
adb: Koppelingtreedtopals2locidichtbijelkaarophetzelfde chromosoom
gelegenzijn. Deallelenhebbendandeneigingombij overdrachtvan oudersop
nakomelingenbijeen teblijven indecombinaties,waarinzijbij deouders voorkomen.Degenenwordendusnietonafhankelijk vanelkaaropdenakomelingen
overgedragen.
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Koppeling is geen absoluut verschijnsel; door overkruising kunnen nieuwe
combinatiesvan genen ontstaan. Neem in een diploied individu 2 gekoppelde
lociaan,AenB,metdeallelen A1 enA2,BxenB2.In eenbepaald individu zijn
deallelenAxen Bx gekoppeld, liggen dusin het enechromosoom en de allelen
A2enB2zijngekoppeldenliggeninhethomologechromosoom.Demeestenakomelingenvanditindividukrijgen nu ofdecombinatieAx- BxofA2- B2.De
aantallennakomelingenmetdeeneofdeanderecombinatiezijnongeveergelijk.
Door overkruising ontstaan de beide nieuwe combinaties Ax- B2 en A2- Bl5
dienietinhet ouderdier voorkomen. De frequenties vande2nieuwe combinatieszijn gelijk entezamenkleiner dan 50%;hoeveelkleinerhant af van de afstand tussen de 2 loci. Hoe dichter de loci bij elkaar liggen, hoe nauwer de
koppeling is,deste kleiner ishet overkruisingspercentage. Voor een uitvoerige
bespreking van hetbegripkoppeling zij verwezen naar SRBe.a. (1965).
Gevallen van koppeling tussen bloedgroep-loci en loci die de eiwit-polymorfieen bepalen, zijn genoemd in hoofdstuk 1. Hier zullen een aantal onderzoekingen besproken worden, die betrekking hebben op het verband tussen
bloedgroepen en exterieur-eigenschappen, vruchtbaarheid en melk- en vleesproduktie van degrote landbouwhuisdieren,waarna inhet kort het onderzoek
bij kippen besproken wordt.
MILLERenGREGORY(1960,1965)hebbennagegaan ofdelocivoor haarkleur,
kleuraftekening enhetaldannietgehoorndzijnbijrunderengekoppeldzijnmet
bloedgroep-loci.Ineenkleinmateriaal,bestaandeuit48nakomelingen vaneen
stier,dievoordezeeigenschappen envoor enkelebloedgroep-loci heterozygoot
is, konden zij geen aanwijzingen voor koppeling aantonen.•BURGKART en
SCHMID (1963) vonden geen verband tussen bloedgroepen en kleuraftekening
bij nakomelingen van een Fleckvieh-stier.
MAIJALA e.a. (1964) vonden geen verband tussen een gen voor de lethale
factor haarloosheid en een aantal bloedgroep-genen.
DUNLOP (1951) onderzocht of er verband bestaat tussen 11 bloedgroepfactoren van het rund en de waardering voor 3 exterieur-onderdelen. Op de
33vergelijkingen was er 1met een significant resultaat. Het is twijfelachtig of
deze uitkomst op een werkelijk verband berust, omdat op elke20toetsen er 1
een significante uitkomst kan geven volgens toeval alleen. NAIR e.a. (1955)
konden uithun onderzoek ookgeenduidelijke conclusies trekken overhet verbandtussenbloedgroepen enexterieur. ZURKOWSKIenBouw(1966)gingen na,
hoedeverdelingvan debeideB-groepen van eenstier overzijn ruim 700zoons
is.Ineendeelvanditmateriaal,bij zoonsdieonderzochtzijn opbloedgroepen
opdeleeftijd waaropdezedieren opexterieurgekeurdwordenvoor opnamein
hetstamboek,vondenzijeenverdelingvandeB-groepen,diesignificant afwijkt
van deverwachte waarde 1:1.

Over een mogelijk verband tussendetransferrinenende vruchtbaarheid van
runderen is veel onderzoek gedaan door ASHTON en zijn medewerkers- zie
ASHTONe.a.(1960),ASHTON(1961)enASHTONenFALLON(1962).Zijvondendat
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homozygote dieren vruchtbaarder zijn danheterozygote dieren, terwijl heterozygote nakomelingeninhetalgemeen groter overlevingskansen inutero hebben
dan homozygote nakomelingen. In deze beschouwingen zijn alleen de genotypen AA,AD en DD opgenomen, omdat de overige een zeer lage frequentie
hebben. DATTA e.a. (1965) konden evenwel geen effect van het Tf-genotype der
dieren opdevruchtbaarheid aantonen.
ASHTON en FALLON (1962) vonden ookbij de ouderdieren significant meer
dieren heterozygoot voor deTf-locus dan verwacht kan worden bij deaanname
van genetisch evenwicht. BOUQUET (1966a) vond hetzelfde inde Belgische rundveerassen. GAHNE e.a. (1960), DATTA e.a. (1965)en KRAAY en OOSTERLEE(1965)
vonden geen significante afwijkingen vanhetgenetisch evenwicht opde transferrine-locus bij runderen.
Over een eventueel verband tussen bloedgroepen en de melkproductie bij
runderen isveel onderzoek gedaan. Overzichten over deliteratuur zijn gegeven
door RENDEL (1961b) en OOSTERLEE (1964, 1965).
Interessante resultaten zijn verkregen door verschillende onderzoekers bij het
onderzoek naar hetverband tussendebloedgroepen vanhetB-systeem B O ^ D '
en B01Y2D', dieserologisch zeer nauw verwant zijn, enhetvetgehalte vande
melk. NEIMANN-S0RENSEN en ROBERTSON (1961) onderzochten de invloed van
de bloedgroepen, behorende tot 9 systemen, op lichaamsgewicht, leeftijd bij
afkalven, tussenkalftijd, vetgehalte, melkopbrengst enmelksnelheid bij vaarzen
op de Deense nakomelingen proefstations. BijhetR.D.M.-ras werd alleeneen
significant effect gevonden van de groep B O ^ D ' op het vetgehalte vande
melk:dieren met dezebloedgroep hebben een vetgehalteindemelk, datgemiddeld 0.06%hoger is dan bij dieren zonder deze groep; de melkopbrengst is
lager. RENDEL (1961a) vond zowel inhetS.R.B.- als inhetS.L.B.-ras een verhogend effect ophetvetgehalte van debloedgroep B O ^ D ' . IndeU.S.A. vonden CONNEALLY en STONE (1965) eenzelfde effect van de groep B0 1 Y 2 D' bij
Holstein-Friesians. SMITH en PFAU (1962) konden dit effect van de groep

B O ^ D ' niet aantonen bij Holstein-Friesians.
ASHTON e.a. (1964)vonden bij Jersey's enShorthorns inAustralie, dat dieren
met hetgenotype TfD/TfD eenhogere melkgift hebben dandieren met TfA/TfA.
Bovendien wasde lactatie-periode in de eerste groep dieren 14dagen langer
dan in de 2e groep. Dieren met het genotype TfA/TfD zijn in deze opzichten
intermediair. DATTA e.a. (1965) vonden ook dat dieren met het genotype
TfD/TfD eenhogere melkgift hebben danandere, maar hetverschil bleek zeer
klein te zijn.
OSTERHOFF (1966) heeft gezocht naar een mogelijk verband tussen hettransferrine-type van runderen en het aanpassingsvermogen aan extreme milieuomstandigheden. Het materiaal bestond uit dieren vanhet Afrikaner ras, die
uitgezocht waren naar hetgenotype. Alleen de 3 genotypen TfA/TfA, TfD/TfD
en TfE/TfE zijn opgenomen in dit materiaal. De dieren werden gedurende 3J
maand indewinter buiten geweid. Tussen de3genotypen waren geen verschil-
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len merkbaar in gezondheidstoestand en gewichtsafname tijdens de wintermaanden en ook niet in gewichtstoename in het voorjaar.
BALTZER (1963) heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het bestaan van
verbanden tussen bloedgroepen enerzijds en slachtkwaliteit, groei en voederverbruik anderzijds bij varkens. Van een groot aantal vergelijkingen gaf een
aantal eensignificant resultaat.In veelvan dezegevallenbleekeenfactor van het
M-systeem gecorreleerd te zijn met een economisch gunstig aspect van de 11
onderzochte facetten van de vleesproduktie.

STANSFIELD e.a. (1964) hebben bij schapen een uitvoerig onderzoek verricht
naar het bestaan van een verband tussenbloedgroepen en groei, wolproduktie,
exterieur en vruchtbaarheid. Dit onderzoek strekte zich uit over verschillende
kudden en rassen in verschillende milieu's en over een aantaljaren. Uit de 4877
vergelijkingen die zij maakten, was er niet een met een constant resultaat over
jaren en rassen. Alleen bleek dat dieren, heterozygoot voor een of enkele loci,
hoger gewicht hadden bij het spenen en meer het vleestype vertoonden.
De resultaten van het gepubliceerde onderzoek zijn in het algemeen weinig
hoopgevend voor het gebruik van de bloedgroepen bij de selectievan de dieren.
NEIMANN-SORENSEN en ROBERTSON (1961) berekenden, dat in hun materiaal de
genetische variantie in vetgehalte voor niet meer dan 8% bepaald is door de
bloedgroep-loci, waarvan weer het grootste deeltoegeschreven kan worden aan
de B-locus.De genetische variantie in melkhoeveelheid isvolgens hun schatting
voor ongeveer 5% bepaald door de bloedgroep-loci. Deze onderzoekers concludeerden, dat debloedgroepen een zeerbeperkte waarde hebben bij het voorspellen van de fokwaarde van eendier en, vergeleken met de gebruikelijke methoden van selectie bij de grote huisdieren, geen praktische betekenis bezitten.
Bij kippen zijn grotere effecten van de bloedgroepen op eiproduktie, vruchtbaarheid een levensvatbaarheid gevonden. Overzichten over de literatuur zijn
gegeven door GILMOUR (1959), BRILES (1963) en OOSTERLEE (1965).
De eerste aanleiding tot het onderzoek naar relaties tussen bloedgroepen en
produktie-eigenschappen bij kippen was het feit dat, ondanks zeer hoge inteeltcoefficienten in bepaalde lijnen, sommigebloedgroep-loci nogsteeds uitsplitsing
vertoonden. Bij een ander onderzoek werd geselecteerd op hoge eiproduktie.
Hierbij bleek dat in de geselecteerde groep relatief meer dieren voorkomen, die
heterozygoot zijn voor de A-locus, dan in de controle-groepen.
Sommige onderzoekers vonden dat eieren van kippen, die heterozygoot zijn
voor de B-locus, of die bevrucht zijn door hanen, die heterozygoot zijn voor de
B-locus, betere broeduitkomsten geven dan eieren van homozygote kippen of
bevrucht door homozygote hanen.
Dat de effecten van bloedgroepen op de produktie-capaciteit bij kippen
groter zijn dan die gevonden bij andere diersoorten, kan waarschijnlijk verklaard worden door het feit, dat het onderzoek bij kippen in hoofdzaak plaats
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vindt in ingeteelde lijnen. Inteelt doet het aantal allelen per locus in het geval
van multiple allelie afnemen en bevordert de homozygotie. Bovendien neemt
bij voortgaande inteelt de 'fitness' af. Natuurlijke en kunstmatige selectie in
ingeteelde lijnen zullen daarentegen de 'fitness' trachten tehandhaven en daardoorjuist dieallelen,diehetgrootstegunstigeeffect hebben indelijn bewaren.
Deloci die kleinere effecten hebben, zullen eerder gefixeerd zijn bij inteelt dan
de loci met grotere effecten. Fixatie betekent, dat alledieren in de groep voor
hetzelfde genhomozygootzijn. Eengefixeerdelocusdraagt dusnietmeerbij tot
devariatie tussen dedierenbinnen degroep,waardoordetotalevariatiekleiner
wordtendebijdragevanelkvandenognietgefixeerdelocirelatiefgroterwordt.
Bijgrotehuisdierenvindtvrijwelgeeninteeltplaats.Erbestaatdaardanookeen
vrijgrotegenetischevariatie,waardoorheteffect van 1 locusopdetotale variatie relatief kleinis.
In een populatie met toevalsparing kan koppelingsevenwicht bestaan, d.w.z.
de koppelingsfase en de afstotingsfase zijn dan even frequent. Bij de vorming
van inteeltlijnen kan evenwel binnen een lijn een koppeling toevallig gefixeerd
worden. Daardoor ontstaat een relatie tussen 2 eigenschappen, die in de uitgangspopulatie niet aan het licht komt.
2.7. WEEFSEL-TRANSPLANTATIE

In de moderne medische wetenschap gaat weefsel-transplantatie een steeds
grotererol spelen.Eengrotemoeilijkheid hierbij is,dattengevolgevanvorming
van antilichamen bij de receptor het getransplanteerde weefsel vaak niet aanslaatofna enigetijd afsterft. Deweefsels bezitten dusantigenen,dieeenimmunologische reactie opwekken bij de receptor. In hoeverre de weefsel-antigenen
overeenkomen met bloedgroep-antigenen wordt nader bestudeerd.
Bijkippen isgevonden, datweefsel-transplantaties het best slagenalszij uitgevoerd worden tussen dieren met dezelfde bloedgroepen van het B-systeem
(SCHIERMAN en NORDSKOG, 1961). De andere bloedgroep-loci bleken geen rol
te spelen. Een onderzoek van ANDRESEN en BAKER (1962) bij varkens leverde
geen duidelijke resultaten op. Huid-transplantaties tussen toomgenoten van
hetzelfde geslacht en met dezelfde bloedgroepen, voor zover dat met de beschikbare reagentia aangetoond kon worden, bleven langer houden dan die
tussentoomgenotenmetverschillendebloedgroepen.Deverschillenwarenklein
en deproef leverde in zoverregeen duidelijk resultaat, dat naenigeweken alle
getransplanteerde huiddelen afgestoten werden.
Op grond van literatuur-studie en eigen onderzoek kwam HRADECKY(1966)
totdeconclusie,datdelocidiedebloedgroepenbijvarkensbepalen,anderezijn
dan de loci die deweefsel-antigenen bepalen.
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3.ENKELE HOOFDZAKEN UIT DE POPULATIE-GENETICA
3.1. INLEIDING

Deerfelijke eigenschappen zijn in hoofdzaak in 2categorien in te delen: de
kwalitatieve endekwantitatieve, hoewel alleovergangen daartussen ook voorkomen.Opgrondvandekwalitatieve eigenschappen zijn deindividuen in 2of
meerscherpvanelkaar te onderscheiden klassen intedelen. Devariatie isniet
continu. Deze eigenschappen worden bepaald door de allelen van een of van
enkeleloci.Opgrond van detweede categorie, dievan de kwantitatieve eigenschappen, zijn de individuen niet scherp in klassen in te delen. De variatie is
continu. Elk individu bezit de eigenschap in meerdere of mindere mate. Deze
eigenschappen worden verondersteld bepaald te zijn door de allelen van meerdere tot vele loci, terwijl daarnaast omgevingsinvloeden een belangrijke rol
spelen bij detot stand komingvan het fenotype.
Dekwalitatievegeneticabestudeert inhoofdzaak deoverervingvan kwalitatieve eigenschappen. Nagegaan wordt voor elke eigenschap het aantal loci en
allelen, dat voor deze eigenschap bepalend is, de wijze van interactie tussen
allelen van eenzelfde locus (dominantie, codominantie), de interacties tussen
allelenvanverschillendeloci (epistasie e.d.) en koppelingen tussen loci.
Onder de kwalitatieve genetica vallen o.a. ook de immunogenetica en de
chemogenetica, diezichrichten op eigenschappen, die aangetoond worden met
methoden ontleend aan achtereenvolgens de immunologie en de chemie.
De kwantitatieve genetica bestudeert de overerving van de kwantitatieve
eigenschappen.
De populatie-genetica bestudeert in het algemeen kwalitatieve kenmerken
enbehalvedewijzevan overerven ervan ookdeverdelingvan dezeeigenschappeningrotegroepenindividuen ofpopulaties.Deverdelingvan deeigenschappenwordtuitgedrukt indefrequenties van degenenenvan degenotypen ofde
fenotypen. Degenenzijn defunctionele erfelijke eenheden,gelegen opdechromosomen, die een eigenschap bepalen. Het genotype is de combinatie van de
allelen van een of meer loci,voorkomend bij een individu. Het fenotype of de
verschijningsvorm vaneenindividuisdewaarneembareeigenschap,diebepaald
isdoor deallelen van een of meerdereloci.
Voorts bestudeert depopulatie-genetica dekrachten die deverdeling van de
eigenschappen bepalen enbeinvloeden.Dezekrachten zijn hetparingssysteem,
selectie, mutatie, migratie en toevalsinvloeden of 'random drift'.
De frequenties van de genen of genotypen worden meestal uitgedrukt als
relatieve frequenties. Relatieve frequenties kunnen waarden aannemen van 0
tot enmet 1.De somvan de relatieve frequenties van deallelen van een locus
isaltijd 1 evenals desom van derelatieve frequenties van degenotypen of van
de fenotypen. Op deze wijze uitgedrukt zijn de relatieve frequenties tevens te
beschouwen en te behandelen als kansen of waarschijnlijkheden. Door populatie-geneticiwordtdan ookveelalalgebragebruikt omtheorieenteformuleren
ofte verduidelijken.
3
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Depopulatie-genetica heeft eenbeschrijvende, eenanalyserende eneenvoorspellende functie. Een populatie kan met betrekking tot een of enkele loci beschreven worden in termen van frequenties van genen engenotypen. Een analysevan defrequenties binnendepopulatiein opeenvolgende generatieskande
krachten aanhetlichtbrengen,dieopdepopulatieinwerken.Uitgaandevande
bestaande frequenties in eenpopulatie envan de krachten die op de populatie
inwerken, kan voorspeld worden hoe de verdeling van de genen en degenotypen in komende generaties zalzijn.
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op enkele hoofdzaken van de populatie-genetica voorzover dezenodigzijn voor debeschrijving van demethoden
van het eigen onderzoek. Als bronnen zijn gebruikt, hoewel niet steeds weer
vermeld,deboekenvanLi(1955),LERNER(1958),FALCONER(1961)en PIRCHNER
(1964).
3.2. DE WETVANHARDY ENWEINBERG

Eenveelgevolgdewerkwijze indepopulatie-genetica ishet opstellen vaneen
hypothese, ook welmodel genoemd, waarmee de verdelingen van degenen en
genotypen beschreven worden in termen van genen-frequenties en parameters
voor de krachten, diede samenstelling van eenpopulatie be'invloeden. Zoeen
model wordt getoetst aan dewerkelijkheid door eenaselect monster te nemen
uit de te onderzoeken populatie. In dit monster wordt de verdeling van de
genotypen nagegaan envergeleken met deverwachte verdeling.
Hetfundamentele modelvoordepopulatie-geneticaisopgestelddoor HARDY
(1908)en WEINBERG(1908),dieonafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie
kwamen. Dit model isnu bekend als dewetvan HARDYen WEINBERG. De afleidingvan dezewet gaat alsvolgt.
Veronderstel eenlocusmet2allelen,AxenA2.In eenpopulatie kunnen met
betrekking tot deze locus 3 diplo'iede combinaties of genotypen voorkomen:
AxA1; AxA2 en A2A2. De genetische samenstelling van de populatie, voor
zover alleen deze locus beschouwd wordt, kan beschreven worden met de frequenties waarin deze 3 genotypen voorkomen. Stel deze relatieve genotypefrequenties op:
dvoor het genotype AxAa,
hvoor het genotype Ax A2en
r voor het genotype A2A2,
waarbij: d+ h + r = 1
en elkvan deze 3termen geenwaarden kleiner dan 0ofgroter dan 1kanaannemen.
Bij de vormingvan degametenwaaruit de nakomelingen-populatie zal ontstaan, geven individuen met degenotypen A1 Ax enA2A2 alleen gameten met
hetgenA1 ofA2respectievelijk endiemethetgenotypeAx A2gevenbeidetypen
gameten ingelijkeproporties..Alsertussende3verschillende typen individuen
in de ouder-populatie geen verschillen in vruchtbaarheid bestaan, zullen de
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gametenmethetgenvoorAxvoorkomen indefrequentie/* endiemetA2in de
frequentie q.De relatieve frequenties van de genen Ax en A2 worden als volgt
afgeleid:
d + i h =p, defrequentie van het gen Ax
r -f. i h = q,defrequentie van het genA2
waarbij geldt: p + q—1.
Deze afleiding geeft zinvolle waarden voorp en qbij elk mogelijk stel van
waarden voor d,hen r.
Als de individuen in de ouder-populatievader-moeder-combinaties vormen
ongeacht hun genotype, dus geheelvolgens het toeval, en als de 3typen even
vruchtbaarzijn ende3typennakomelingen alleevenlevensvatbaar zijn, zullen
de relatieve genotypen-frequenties in denakomelingen-populatie zijn:
P2
AiA1;
2pq
A± A2,
q2
A2A2.
Deze relatie volgt uit het feit, dat frequenties te beschouwen zijn als waarschijnlijkheden. Dekansdat eenwillekeuriggekozen gameethet gen A1 draagt
is p; de kans dat 2 willekeurig gekozen gameten elk het gen Ax dragen is
P x P' —P2> enz In denakomelingen-populatie isdefrequentie van het gen A x :

p2+pq =P(P+ q)=p
endefrequentie van het gen A2:
q2 +pq = q(p + q)=qHieruitvolgtdan,datinde3egeneratiedefrequenties vandegenotypenweer
zullen zijnp2, 2pq en q2,met degenen-frequenties p en q.
Dewetvan HARDYen WEINBERGluidt nu: in eenpopulatie, waarin deindividuen volgens toeval gepaard worden, blijven de genotypen-frequenties en
dus ook de genen-frequenties constant van generatie op generatie, als er in de
populatie geen selectie, mutatie of migratie optreedt en deze zo groot is, dat
toevalsinvloeden verwaarloosd kunnen worden. De genotypen-frequenties zijn
onder de genoemde voorwaarden een functie van de genen-frequenties alleen.
Degenotypen-frequenties worden verkregen door het uitwerken van het binomium
(P+ q)2
In geval van multiple allelie verandert het principe niet. De genotypenfrequenties worden dan verkregen door het uitwerken van
(p + q+ r + s +
)2
waarinp, q,r,senz.defrequenties van deverschillende allelen voorstellen.
Een populatie, die voldoet aan de voorwaarden van de wet van HARDY en
2
2
WEINBERG,waarindusdegenotypen-frequenties gelijk zijn aan/? , 2pq en q ,is
in genetisch evenwicht. Elke willekeurige populatie is voor de individuele loci
na eengeneratie toevalsparingingenetisch evenwicht.
4

^
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3.3 VOORWAARDEN VOOR DE GELDIGHEID VAN DE WET
VAN HARDY EN WEINBERG

In het voorgaande zijn een aantal voorwaarden genoemd, die gesteld moeten
worden aan een populatie, voordat er sprake kan zijn van genetisch evenwicht
endewetvan HARDYen WEINBERG opgaat. Om eengoedeindruk te krijgen over
de mogelijkheden van en de beperkingen op de toepassing van deze wet is het
nodig, deze voorwaarden goed te kennen. In dit deel zullen de factoren, die een
rol spelen, achtereenvolgens besproken worden. Tevens zal aangegeven worden
wat kan gebeuren alsaan devoorwaarden niet wordt voldaan. Elke voorwaarde
zal afzonderlijk behandeld worden en daarbij wordt dan telkens verondersteld,
dat aan de andere voorwaarden is voldaan.
Vooraf moet nog een algemene opmerking gemaakt worden. Bij de beschouwingen en berekeningen over de eenvoudigste modellen van de populatiegenetica ismeestalmaar 1 locusbetrokken. Elkeconclusie diedaaruit getrokken
kan worden, heeft alleen betrekking op deze locus en niet op andere loci. Het is
beslist onjuist om een conclusie, die volgt uit de berekening over een bepaalde
locus, zonder meer van toepassing te achten op andere loci.
3.3.1. Het begrip populatie
Onder een populatie wordt verstaan een gemeenschap van individuen, die
zichgeregeld geslachtelijk endoorkruisbevruchtingvoortplanten endiedus over
een gemeenschappelijke genenvoorraad beschikken (DOBZHANSKY, 1951).
De populatie-genetica houdt zich niet alleen bezig met de genetische samenstelling van een populatie, maar ook met de overdracht van genen van de ene
generatie op de andere.
Bij deze overdracht worden de genotypen van de ouders afgebroken en een
nieuw stelgenotypen wordt in denakomelingengevormd uit de genen, die door
degeslachtscellen overgedragen zijn. In degenen, dievangeneratie tot generatie
overgedragen worden, zit de continui'teit, maar niet in de genotypen die opgebouwd worden uit de genen (FALCONER, 1961). Hieruit volgt ook de betekenis
van de genen-frequenties.
Een populatie moet homogeen zijn, d.w.z. in alle geledingen dezelfde genetische samenstelling vertonen. In de praktijk komt het wel voor dat een populatie over een groot oppervlak verspreid is.Dit kan het gevolg hebben, dat deze
populatie in regionale subgroepen uiteenvalt ('isolation'). De kans dat individuen binnen een subgroep met elkaar paren, is groter dan de kans dat paring
plaats vindt tussen individuen uit verschillende subgroepen. Treden nu door
toevallige omstandigheden, door natuurlijke selectie of door andere factoren
verschillen op in de genotypen-frequenties en de genen-frequenties tussen de
subgroepen, dan is de populatie niet meer homogeen. Dit komt tot uiting in het
verschijnsel, dat hoewel de subgroepen afzonderlijk wel in genetisch evenwicht
zijn, de populatie als een geheel niet in genetisch evenwicht is. De frequenties
van'de homozygoten in de totale populatie zijn groter dan p2 en q2 en de freMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12 (1967)
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quentie van deheterozygoteniskleiner dan 2pq (Li, 1955).In dergelijke gevallen kunnen de subgroepen vaak beter als afzonderlijke populaties behandeld
worden.
3.3.2. Grootte vanpopulaties en'random driff
In een kleine populatie zullen, ook zonder dat er sprake is van selectie,
mutatieenmigratie,degenen-frequenties vangeneratietotgeneratieveranderen
in een niet voorspelbare richting. Deze verandering zal naar de verwachting
groterzijnnaarmatedepopulatiekleineris.Hetvefschijnsel staatbekend onder
denamen 'drift', 'random drift' of 'genetic drift'.
Van een statistisch standpunt bezien wordt random drift beschreven door
'samplingerror' ende standaard afwijking. De gameten die de nakomelingenpopulatie vormenonderde omstandigheden van genetisch evenwicht, zijn te
beschouwen als een aselecte steekproef uit allegameten die gevormd zijn in
deouder-generatie.Desamenstellingvanelkesteekproefkanechteriets afwijken
vandewerkelijkesamenstellingvande populatiewaaruitdesteekproef genomen
is.Degroottevandezeafwijkingwordttotuitdrukking gebracht in de standaard
afwijking van deberekende genen-frequentie.
Hetgevolgvanrandomdriftis,daterverschillenzijntussende genen-frequenties in opeenvolgende generaties. Vaak gaan de genen-frequenties in latere
generaties steedsmeerafwijken vandiein deoorspronkelijke populatie. Dit zal
doorgaan tot 1allelgefixeerd is,d.w.z. eenfrequentie heeft van 1; het andere
allelisdanverlorengegaan.Hetallelmetdehoogstefrequentie indeoorspronkelijke populatie heeft de grootste kans om gefixeerd te worden.
3.3.3. Paringssystemen
Eenparingssysteem isde keuzewelkevan de individuen met welke gepaard
worden (SRBe.a., 1965).
Een van de voorwaarden voor de wet van HARDY en WEINBERG is, dat de
individuen onderlinggeheelvolgenstoevalparen.Dekeuzevandecombinaties
van ouder-dieren moet onafhankelijk van hun fenotypen zijn.
Andere paringssystemen dan toevalsparing hebben geen invloed op de
genen-frequenties, maar veranderen alleen de genotypen-frequenties. Andere
paringssystemen zijn: inteelt, 'assortative mating', 'outbreeding' en 'disassortativemating'.
Inteelt is het paringssysteem, waarbij de partners aan elkaar verwant zijn.
De kans dat 2 verwante individuen eenzelfde allel bezitten is groter dan de
kansdat2willekeuringgekozenindividuen eenzelfdeallelbezitten.Inteeltleidt
daardoor tot homozygotieopalle loci.Bij voortgezette inteelt valt een populatie uiteen in lijnen, waarin tenslotte de allelen gefixeerd worden.
Assortative mating is het paringssysteem, waarbij bij voorkeur individuen
met hetzelfde fenotype met elkaar gepaard worden. Het effect kan zijn dat de
homozygotie op een of enkelelociin depopulatie toeneemt.
Outbreeding ofuitteelt isdetegenhanger van inteelt. Hierbij worden individuenmetelkaargepaard,diemindermetelkaarverwantzijndandegemiddelde
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verwantschapsgraad in de populatie aangeeft. Het gevolg is dat de frequentie
vandeheterozygotentoeneemtendievandehomozygotenafneemt, enwelvoor
alleloci.
Disassortative mating, negative assortative mating of compensatieparing is
hetparingssysteem,waarbijjuistbijvoorkeurindividuen metverschillend fenotype gepaard worden. Het leidt voor de betreffende loci tot toename van de
frequentie van de heterozygoten.
3.3.4. Selectie
Onder selectie wordt in depopulatie-genetica verstaan het feit, dat sommige
fenotypen in het voordeel zijn boven andere voor wat betreft de kansen om te
overleven en zich voort te planten (Li, 1955).Er wordt onderscheidt gemaakt
tussen natuurlijke en kunstmatigeselectie.
Natuurlijke selectieleidt in derichting van een optimale aanpassing van een
populatie aan het milieu. Treden er veranderingen op inhetmilieu,danzaleen
populatie zich aan het nieuwe milieu moeten aanpassen.
Onder kunstmatige selectiewordt verstaan het ingrijpen van demens in een
populatie waardoor ook bepaalde fenotypen groter kans krijgen om te overlevenenzichvoort teplanten danandere.Inhetalgemeen kangesteld worden,
dat met name in de plantenteelt en de veeteelt de kunstmatige selectie streeft
naar het maximale onder deheersende milieu-omstandigheden en naar uniformiteit.Omtot ditdoeltegeraken worden sommigefenotypen geheelofgedeeltelijk uitgeschakeld en worden voor andere de overlevings- en reproductiekansen groter gemaakt. Bovendien wordt door de mens het paringssysteem
bei'nvloed,zodat het meestgewenstefenotype ontstaat,enwordendaardoor bepaalde gewenstegenendienietofnietinvoldoendematein eenpopulatie aanwezigzijn, door immigratieen kruising ingebracht.
Inpraktijkmateriaalzalhetvaakmoeilijk,zonietonmogelijk,zijn de effecten
van natuurlijke en kunstmatige selectiegeheelvan elkaar te onderscheiden. Bij
praktijkproeven zal dan ook altijd rekeninggehouden moeten worden met het
mogelijk effect van natuurlijke selectie.
3.3.5. Mutatie
Mutatieszijn plotselinge veranderingen indestructuur van het erfelijk materiaal(zieSRBe.a., 1965).Doormutatieverandertdechemischestructuurenook
de werking van een gen. Deze functionele verandering komt tot uiting in het
fenotype.Demeestduidelijkwaarneembarevormenvanmutatiekomenvoorals
eengemuteerdgenineengeslachtscelterechtkomt.Alsuitdezegeslachtsceleen
nakomelingontstaat, dragenallecellenvandenakomelinghetgemuteerdegen.
Alsmutatie vaneenzelfde gengeregeldvoorkomtineenbepaalde frequentie,
zaldemutatiedegenen-frequentie veranderen.Defrequentie vanhetoorspronkelijke gen neemt af en die van het nieuw gevormde neemt toe. Vindt ook
terugmutatie plaats, d.w.z. kan het nieuw gevormde gen ook weer muteren
naar de oorspronkelijke vorm, dan zal de frequentie van de genen een evenMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12 (1967)
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wichtssituatie bereiken, diebepaald wordt door defrequentiesvan de mutatie
en deterugmutatie.
Normaal isdefrequentie vanmutatiemeestalzolaag,dat heteffect op korte
termijn buiten beschouwing gelaten kan worden. In experimentele populaties
kan de frequentie van de mutaties bei'nvloed worden. Daarbij blijkt, dat de
meestemutanten niet ofverminderd levensvatbaar zijnofsteriel, zodat selectie
hetresultaatvanmutatietegengaat.Slechtseenkleinpercentagevandemutaties
leidttot levensvatbare individuen.
Bijpopulatie-genetisch onderzoek inpraktijkmateriaal wordt vaak demogelijkheid van mutatie buiten beschouwing gelaten.
3.3.6.Migratie
Ondermigratiewordtverstaan,datbepaaldeindividuendepopulatieverlaten
ennaaranderepopulatiesgaan(emigratie)ofdatbepaaldeindividuenuitandere
populatiesdebestudeerde populatiebinnenkomen endeelnemen aan de voortplanting (immigratie).
Emigratie kan hetzelfde effect hebben alsselectie.Het vertrekkende individu
heeft in depopulatie minder kansen om nakomelingen te krijgen dan de individuen dieindepopulatie blijven. Vormendeemigrerendeindividuen niet een
aselect monster uit de hele populatie, dan zullen door emigratie de genenfrequenties in depopulatie veranderen.
Immigratie is een bekend verschijnsel in gedomesticeerde populaties. Verschillende vormen van immigratie hebben zelfs aparte benamingen als b.v.
kruising en verdringingskruising. Deze teeltmaatregelen hebben tot doel de
frequentie van eengewenstgen of genotype op te voeren.
Worden2populatiesmetverschillendegenen-frequenties gekruist, ofworden
individuen uiteenpopulatiemeteenanderegenetische samenstellingingevoerd
engebruiktvoordevoortplanting,dankanberekendwordendatindenakomehngen-populatieeenteveelaanheterozygotenvoorkomt.Hetzelfde effect wordt
ookveroorzaaktdooreenverschilingenen-frequenties tussendemannelijke en
de vrouwehjke indwiduen in een populatie. In een rundvee-populatie kan een
dergelyke situatie voorkomendoor verschil in selectie-intensiteit of in richting
van de selecUetussen mannelijke en vrouwehjke individuen en ook door toevalsmvloeden, omdat de stieren, zeker als K.I. toegepast wordt, een kleine
groepvormenmde helepopulatie.Het teveelaan heterozygoten is afhankelijk
van het verschil m genen-frequenties tussen de beide groepen, die met elkaar
gepaardworden. ROBERTSON(1965)heeft hetteveelaanheterozygoteninvergeuitJedruktaies-SltUatie ^ g C n e t i S C h e V e n w i c h t i n d e nakomelingenpopulatie
K<7i-<72)2
waarin ? 1 en qt de frequentie van een gen in de beide ouder-populaties voor^ e n t ^ ? / 1 ! 6 6 1 1 t 0 t , 0 V e T a t V a n heter °*yg°ten alserverschillen zijn in
genen-frequenues tussen de te kruisen populaties. Bij eigenschappen die hete44
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rosisvertonen, waarbij dus defenotypische waarde vandeheterozygoot groter
isdan hetgemiddeldevandefenotypische waardenvandebeide homozygoten,
kan kruising een belangrijke opbrengstverhoging teweeg brengen.
3.4. BEREKENING VAN GENEN-FREQUENTIESEN
GENOTYPEN-FREQUENTIES

Bij deberekeningvan degenen-engenotypen-frequenties moetrekeninggehouden worden met deaard van debetrokken genen. Voor de berekening van
defrequenties vandominantegenenmoeteenanderemethodegebruikt worden
danvoor deberekeningvandefrequentievan codominantegenen.Deprincipes
van de verschillende methoden zullen hier besproken worden.
3.4.1. Codominantie
Zijn er in een populatie 2 codominante allelen aanwezig, dan kunnen de
3 genotypen direct onderscheiden worden. In een monster van N individuen
uitdepopulatiehebbeneenaantalahetgenotypeAx Al5bA1 A2encA2A2.Het
totaal aantal allelen is IN. De frequenties van de allelen Ax en A2 worden
rechtstreeks uit de genotypen verkregen door telling. De frequentie van het
gen Ax is:
p= (2a+b)/2N
en die van het genA2 is:
q = (b+2c)/2N.
De standaardafwijking van degenen-frequenties is:
Sp

= Sg = Vpg]2N(Li, 1955).

Voor deze methode van berekening van de genen-frequenties is niet vereist
dat de populatie in genetisch evenwicht is. Om te toetsen of de populatie in
genetisch evenwicht is,worden met behulp van degevonden genen-frequenties
de bij genetisch evenwicht verwachte aantallen individuen van elk genotype
berekend alsvolgt:
AiA x
Ax A2
A 2 A2

p2 x JV-=o',
2pq X N= V,
c'.
q*xN=

De grootte van de verschillen tussen de gevonden en verwachte aantallen
van elk genotype worden getoetst:
X2 (1g.v.v.) = (a- aTla' + (b- b')W + (c- c')/c'.
Deze toets kan alleen uitgevoerd worden1als de verwachte aantallen gelijk
aanofgroterdan5zijn,dus/?2N > 5enz.Isaandezevoorwaardenietvoldaan,
dan is er een andere methode nodig om deverwachte aantallen te berekenen:
deze methode is tevinden bij Li(1955).
Dezemethodevanberekeningvangenen-frequenties isookgeldigvoormeerdereallelen per locus.Detoetsvoor het genetisch evenwicht isalleen mogelijk
als het aantal fenotypen groter isdan het aantal allelen.
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3.4.2. Dominantie
Bij dominantie zijn niet allegenotypen te onderscheiden. In het geval van 2
allelen, het ene dominant en het andere recessief, zijn er 2 fenotypen. In een
monster van N individuen zijn er dmet de dominante eigenschap en c met de
recessieve. De genen-frequenties kunnen geschat worden uit deze gegevens
alleen alsdepopulatiein genetisch evenwicht is.In dat geval is:
c = q2 X N,
waaruit volgt:
q =V^/N.
Dewaarde van/;volgt uit derelatie tussen/j enq:
dus:

P+ q= 1,
p = 1 —q.

De standaardafwijking van degenen-frequenties is:
l/l-<7 2
-r4N
4JV
(Li,1955).
Zijn er niet meer gegevens beschikbaar dan de aantallen individuen van de
2 fenotypen, dan is het niet mogelijk na te gaan of de populatie in genetisch
evenwichtisenofdewaardevanqderhalvejuistgeschatis.Meerinformatiebetreffende deverhoudingvandehomozygotenendeheterozygoten inhet aantal
dominantenkanverkregen wordenalsdegegevensvan2opeen volgendegeneraties beschikbaar zijn.
In experimenteelmateriaal kunnen daarvoor proefparingen uitgevoerd worden. De beste methode is om de dominanten te paren met de recessieven. De
homozygoot dominanten geven dan alleen nakomelingen met de dominante
eigenschap endeheterozygoten gevenbeidetypen nakomelingen in de verhoudmg 1:1. Op grond van de nakomelingen kan het genotype van het geteste
ouderdier vastgesteld worden.
In praktijkmateriaal is het meestal niet mogelijk proefparingen uit te voeren. Zijn er echter gegevens over 2opeenvolgende generaties beschikbaar, dan
ishetwelmogelijk na tegaan ofdehypothese vangenetisch evenwicht opgaat
in de ouder-populatie. Dit kan alleen gedaan worden als de nakomelingenpopulatieaan2voorwaardenvoldoet,nl.datdenakomelingen ontstaan zijn uit
toevalspanngen en dat zeniet geselecteerd zijn
Neemin eenpopulatie 2allelen A, enA2met frequenties p en qaan. Als de
ouder-populatie m genetisch evenwicht is, de ouderdieren volgens toeval gel a l W ° f T ^ n a k o m e l i n g e ° ^et geselecteerdzijn, kunnen de frequences
van denakomelingen mt dediverse combinatiesvan ouders weergegeven worvln de on'Lr11 e e r u k 0 l T ^ dCZe t a b d S t a a n d e genotypen-combinaties
combinaS D
^ 1 ^ ^ ^ k 0 l 0 m S t a a n d e fre<luenties v a n d e z e
combinaties.Dezewordenberekenduitdegenotypen-frequenties vandevaders
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TABEL 3.1. Frequenties van oudercombinaties en van de genotypen van de nakomelingen
onder genetisch evenwicht zonder dominantie.
genotype van
ouders

A1 A 2 x A x A 2

p2 x p2
2 x p2 x 2pq
2pq X 2pq

Ai A t x A 2 A 2
Ai A 2 x A 2 A 2

2 X p2 X q2
2 X 2pq X q2

A2 A2 x A2 A2

q2 X q2

Ai Ai x Ai A x
A^ A j X A j A2

genotypen-frequenties van de
nakomelingen

frequentie van
paring

AxAt

Ai A 2

A2 A2

Pl
2p3q
p2q2

2p°q
2p2q2

p2q2

2p2q2
2pq3

2pq°
ql

2pq

endemoeders,waarbij verondersteld isdatertussendevadersenmoedersgeen
verschillen bestaan in deze frequenties, door de vermenigvuldiging:
{p\ 2pq,q*) X{p\ 2pq, q*).
In de 3rechter kolommen staan defrequenties van de genotypen bij de nakomelingen uit elkeouder-combinatie.
Ingevalvandominantiekrijgt tabel 3.1.devormalsweergegevenintabel3.2.
Deverhoudingvan denakomelingen metdedominante en derecessieve eigenschap uit de 2eerste typen van paring zijn de 'SNYDERSratios' (Li, 1955).
TABEL 3.2. Frequenties van oudercombinaties en van de fenotypen van de nakomelingen
onder genetisch evenwicht en met dominantie.
fenotype van
ouders

dom. x dom.
dom. x rec.
rec. x rec.

frequentie van
paring

p2(l
+qY
2pq2 (1 + q)
ql

fenotypen-frequenties van de nakomelingen
dominant

recessief

P 2 (1 + 24)
2pq2

p2q*
2pq3
ql

Op basis van degenen-frequenties, zoalsdiegeschat zijn uit de ouder-populatie, kunnen deverwachte aantallen nakomelingen van elkgenotype berekend
worden. Degevonden endeverwachteaantallenwordendan getoetst.
Als er een goede overeenkomst is tussen degevonden en de verwachte aantallen, kan daaruit geconcludeerd worden dat de populatie waarschijnlijk in
genetisch evenwicht is.Het isgeen absoluut bewijs, omdat het genetisch evenwicht afhankelijk is van meerdere factoren, waarvan er enkele elkaars effect
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ongeveerkunnenopheffen. Iserweinigovereenkomsttussendegevonden ende
verwachte aantallen, dan is kennelijk de situatie van genetisch evenwicht niet
aanwezig.Aanvullendeonderzoekingenzullendanmoetenaantonendoorwelke
oorzaak hetgenetischevenwichtverstoord is.Debelangrijkste factoren, diehet
evenwichtineenrundvee-populatiekunnenverstorenzijnselectie,inteelt enhet
uiteenvallen in subpopulaties.
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4. ONDERZOEK NAAR GENETISCH EVENWICHT OP DE
BLOEDGROEP-LOCI BIJ RUNDEREN
4.1. INLEIDING

4.1.1. Uitgangspunten endoelstelling van het onderzoek
Veranderingeningenen-engenotypen-frequenties vangeneratieopgeneratie
vormenindicatiesdat eenpopulatienietingenetischevenwichtverkeert. Nader
onderzoek kan uitsluitsel geven over devoorwaarden voor het genetisch evenwicht, waaraan niet voldaanis.
In het voorgaande hoofdstuk is uiteengezet, dat de situatie van genetisch
evenwicht in een populatie per locus bezien moet worden. Een populatie verkeertaldanniet ingenetischevenwichtmetbetrekkingtot debeschouwdeloci.
Bij de landbouw-huisdieren waren niet zoveel locibekend die gebruikt kondenwordenvoorpopulatie-genetisch onderzoek.Doorhetbloedgroepen-onderzoekzijndemogelijkheden hiervooraanzienlijk uitgebreid.Vooralbij runderen
is onderzoek gedaan naar genen-frequenties en genetisch evenwicht.
Er zijn bij het rund maar weinigbloedgroep-loci, die met betrekking tot het
genetisch evenwicht meteenvoudigemethoden getoetst kunnenworden.Alleen
dielocikomenhiervoor inaanmerkingwaar hetaantalfenotypen groter isdan
het aantal allelen. Deze zijn bij het rund de F-V-locus, de Z-locus, voorzover
over een reagens beschikt wordt, dat onderscheid maakt tussen homozygote
en heterozygote Z-positieve dieren, en derecent ontdekte R'-S'-locus. Op de
B-locusis ook het aantal fenotypen groter dan het aantal allelen, maar hier is
de moeilijkheid, dat er geen exacte methoden zijn om de frequentie van deze
allelen te berekenen, evenals bij deloci Cen S. De loci die de polymorfie van
eiwitten en enzymen controleren, bieden ook goede mogelijkheden voor eenvoudige testen voor genetisch evenwicht. Veel onderzoek is met betrekking
hierop al gedaan op de Tf-locus.
In de literatuur isgeen eenstemmigheid over deaanwezigheid van genetisch
evenwicht op debloedgroep-loci. Demeesteonderzoekingen op ditgebiedwijzen wel op de aanwezigheid van genetisch evenwicht. Er zijn slechts enkele afwijkingen gepubliceerd. STONE (1962b) vond een teveel aan Z-heterozygote
dieren. BOUQUET(1966a) vond eenteveel aan F/V-dieren en te weimg F/F- en
V/V-dieren in 2 van de 5 onderzochte Belgische runderrassen. ASHTON en
FALLON (1962) en BOUQUET (1966a) vonden op de Tf-locus een teveel aan
heterozygoten. GROSCLAUDE en MILLOT (1962) beschreven een afwijking van
het genetisch evenwicht op de S-locusbij runderen. Gezien echter demeuwere
ontwikkelingen in de kennisvan dezelocus ishet devraag of de door hengebruikte methoden weljuist zijn voor dit doel.
Bouw (1958) kwam op geheel andere gronden tot de conclusie, dat er geen
genetisch evenwichtkanbestaanineenrundvee-populatie. Hijvond,dat ineen
tijd van omstreeks 10jaar de frequentie van een bepaalde bloedgroep van het
B-systeemtoenamvanminderdan 1 % totmeerdan 10%.Dit konbijna geheel
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worden toegeschreven aan het intensieve gebruik van 2 stieren en hun zoons
door middel van K.I. Een dergelijke situatie is ook beschreven door RENDEL
(1963).
In het eigen onderzoek dat in dit hoofdstuk beschreven is,zalworden nagegaan of de loci A, B, F-V, L, M en Z in de Nederlandse zwartbont rundveepopulatie in genetisch evenwicht zijn. Voor het onderzoek naar de loci A, L,
MenZwordendaarvoorgeschiktemethodengei'ntroduceerd.Tevensis daarbij
nagegaan voor dezeloci of de overdracht vandegenen vanoudersopnakomelingen plaats vindt volgens deregelvan MENDEL, dieinhoudt dat beide allelen
van een ouderdier evenveelkans hebben omovergedragen teworden opdenakomelingen, en of er selectiein denakomelingen optreedt.
Bij de gebruikte methoden worden voor elk systeem de genen-frequenties
berekend. Dit gebeurt voor stieren, koeien en nakomelingen afzonderlijk,
waardoor eventuele verschillen tussen deze groepen dieren naar voren komen.
NEIMANN-S0RENSEN (1958)en BOUQUET(1966a) vonden, dat bij stieren de frequentievanhetgenvoordebloedgroepAlagerisdan bij dekoeien.
NEIMANN-S0RENSEN (1958) deelde zijn koeien-materiaal in 2 groepen in,
koeienvantopbedrijven enkoeienvangewonebedrijven.Tussendeze2groepen
toonde hij verschillen aan in de frequenties van bloedgroep-genen. Dergelijke
verschillen demonstreren deinvloed vanfokkerij-maatregelen opde genetische
samenstelling van derundvee-populatie.Inheteigenonderzoekiseen dergelijk
onderscheidaangebracht.Hetstieren-materiaalisverdeeldin2groepen:stieren
met veel geregistreerde mannelijke nakomelingen en stieren met weinig gerestreerdezoons.Vandestierenmetveelzoonswarententijdevanhet onderzoek
5 of meer zoons onderzocht op bloedgroepen, en van de stieren met weinig
zoonsminderdan 5.Hierdoorzalkunnenblijken ofdeselectiedoormiddelvan
stierenkeuzedoordefokkersdefrequenties vandebloedgroep-genen bei'nvloedt.
Het onderzoek is beschreven in 2 hoofdstukken. In het eerste daarvan
(hoofdstuk 4)wordtnagegaanofdebloedgroep-lociingenetischevenwichtzijn;
of allegenen gelijke kansen hebben bij de overdracht van ouders op nakomelingen;en of er verschillen bestaan in genen-frequenties tussen stieren, koeien
en hun nakomelingen. Dit onderzoek vindt plaats in 2groepen materiaal, nl.
stierenmet 5 ofmeeronderzochtezoonsenstierenmetminder dan 5 zoons.De
gevallen waarin afwijkingen zijn geconstateerd, zijn aan een nader onderzoek
naar de oorzaken ervan onderworpen; deze onderzoekingen zijn beschreven
inhoofdstuk 5.
4.1.2. Algemene opmerkingen over hetgebruikte materiaal
In Nederland komen 3rundvee rassen voor:
het zwartbonte Fries-Hollandsevee(F.H.),
het roodbonte Maas-Rijn-IJssel vee(M.R.IJ.) en
het Groninger Blaarkop vee(Gr.B.).
Deze3 rassenonderscheidenzichdoorkleur,kleuraftekening, lichaamsbouw
en produktie-eigenschappen.
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Het meest voorkomende is het F.H. ras, dat 72%van de Nederlandse veestapel omvat; het M.R.IJ. vee omvat ongeveer 26%en het Gr.B.vee2% van
de veestapel volgens de telling van het Centraal Bureau voor de Statistiek in
1963.Het totaal aantal runderen inNederland bedroegtoen ruim 3,6millioen.
In Nederland zijn 2rundvee-stamboeken werkzaam. Het Friesch Rundvee
Stamboek (F.R.S.) is alleen werkzaam in de provincie Friesland en schrijft
dieren van het F.H. veeras in. Het Nederlandsch Rundvee Stamboek (N.R.S.)
iswerkzaam in de overigeprovincies. Het N.R.S. heeft 3afdelingen, een voor
F.H.-, een voor M.R.IJ.- en een voor Gr.B.-vee.
Bijna alle stieren die in Nederland gebruikt worden voor de voortplanting,
zijningeschrevenindestamboeken.Vandemelkkoeienisomstreeks30%geregistreerd door de stamboeken.
Het bloedgroepen-onderzoek bij runderen is in Nederland aangevangen in
1954.In hoofdzaak worden dieren, ingeschreven in de stamboeken of geboren
uit in de stamboeken ingeschreven ouders op bloedgroepen onderzocht. In
tabel4.1.,overgenomenvanBouw(1964c),zijndeaantallen onderzochtedieren
en de redenen voor het onderzoek weergegeven.
TABEL 4.1. Aard van het bloedgroepen-onderzoek in Nederland en aantallen onderzochte
gevallen in dejaren 1955-1963.
jaar
reden*
a
b

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

503
706
675
814
704
46
36
2947
7507
6529
332
635
300
1204
53
243
156
468
c
3
752
980
11
247
d
106
95
104
80
68
92
86
e
81
35
25
34
18
19
14
29
f
4
* De.verschillenderedenen voor het onderzoek, aangeduid met de letters a t/m f, worden in
de tekst verklaard (zie4.1.2.).
4

!27

242

378

De redenen voor aanvrage vanbloedgroepen-onderzoek zijn devolgende:
a. Twijfel aan de afstamming der dieren. Dit is meestal een reden
voor onderzoek als een koe in 2 opeenvolgende tochtigheidsperioden isgeinsemineerdmetspermavan2verschillendestierenendedraagtijd korterisdan
290dagen, gerekend vanaf de leinseminatie.In diegevalwordt het vaststellen
vanhetbloedgroepenpatroon vanhetkalf, omna tegaan welkestier demogelijke vader is,door destamboeken als voorwaarde gesteld aan deregistratie.
b. Afstammingsonderzoek van jonge stieren. Gedurende een aantal
jaren was de maatregel van stamboekzijde van kracht, dat alleen nakomelingen konden worden geregistreerd van stieren, waarvan de afstamming was
geverifieerd door middel van bloedgroepen-onderzoek. Daarom werden alle
jonge stieren, die voor inschrijving in de stamboeken in aanmerking kwamen,
onderzocht.Dezemaatregelgeldtnualleennogvoorstierenwaarvanmenzoons
willaten registreren.
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In deze2categorieenwordenbloedmonsters onderzocht van hetdier, waarvandeafstamming moetwordengeverifieerd,en van devermoedelijke ouders.
Na verloop van een aantaljaren washetgrootste deel vande oudere stieren
onderzocht,zodatindemeestegevallenmivolstaankanworden methetonderzoekvanbloedmonsters vandemoederendenakomeling.
c. Onderzoek van stieren om hun bloedgroepen-patroon vastte
stellen. Vooral indebeginjaren van hetonderzoek zijn eengroot aantal
K.I.-ennatuurlijk dekkendestierenonderzocht.Volstaan werd met het onderzoek van eenbloedmonstervandestierzelf.Alsregelzijn deouders vandeze
stieren niet onderzocht.
d. Steekproeven. Vandezijde van destamboeken endeK.I.-verenigingen
wordtprijs gesteldopeencontrole opdenauwkeurigheid van werkenin de
K.I.-stationsenbijdeuitvoeringvandeinseminaties.Derhalve wordtafentoe
binnenhetwerkgebiedvaneenK.I.-verenigingeensteekproef genomen.Bloedmonsterswordengenomenvaneenaantalkalverenende moeders;metbehulp
van hetbloedgroepen-onderzoek wordt nagegaan ofhet kalf inderdaadeen
nakomeling kanzijn vandeopgegevenouders.
e. Onderzoek van tweelingen op eeneiigheid.Instellingen voor onderzoekopveeteeltkundiggebiedzijngeinteresseerdineeneiigetweelingenvoor
proefnemmgen. Eenvandekenmerkenvoor eeneiigheid iseenidentiek bloedgroepen-patroon vandetweeindividuen.
f. Kwee-onderzoek. Inveelgevallenisbijrunderen hetvrouwelijke individu
vaneentweelmgvangescheidengeslachtonvruchtbaar. Eenaanwijzingvoor
onvruchtbaarheidwordtgevondenalsdebloedgroepeneenzogenaamdmozaiek
vormen.
w ? maf
A m,hCt l a b o r a t o r i u m ^ Wageningen verzameld is,kan niet
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Dedierendiegebruiktzijnvoorhetonderzoekzijnindejaren 1962totenmet
1964 getest met de reagentia voor de volgende systemen:
A-systeem:anti-Aienanti-A2.Voorhet onderzoekzijn dedieren met degroepenAxenA2samengenomen enbeschouwdalsA-positief.Bij dedieren, diein
de eerstejaren van het onderzoek getest zijn, is deze scheiding niet mogelijk,
omdat toen alleen anti-A2 beschikbaar was, dat evenwel met beide groepen
reageert.
B-systeem: anti-B, -G, -1 1; -1 2 , -K, -Ox,-O,-Oa, -Ox, -P, -Q, -T, -Y2, -A',
-B', -D',-E\, -E'3, -G', -I',-J', -K', -O', -Y', -H 4 -7 a , -7 b , -12.
C-systeem: anti-Q, -C2, -E, -R1; -W, -X1? -X2, - C , -H 6 (= -C), -L'.
F-V-systeem: anti-F, anti-V.
J-systeem: anti-J.
L-systeem: anti-L.
M-systeem: anti-M.
S-systeem: anti-S en -U.
Z-systeem: anti-Z.
De dieren zijn nietgetest metdereagentia voor defaktoren van desystemen
N, N', R'-S' en T', omdat dezereagentia pas recent ter beschikking gekomen
zijn.
Het onderzoek werduitgevoerdmetdegegevensvandebloedgroep-systemen
A,B,F-V,L,MenZ.DesystemenC,JenS zijnbuitenbeschouwinggebleven.
Het C-systeem levert moeilijkheden bij de opstelling van degenotypen, omdat
enkele bloedgroep-factoren van het C-systeem in hoge frequentie voorkomen.
Het J-systeem is buiten beschouwing gelaten, omdat de concentratie van de
J-substantie kan varieren binnen individuen. Daardoor is het mogelijk, dat in
een bloedgroepen-test de bloedgroep J niet aangetoond kan worden, terwijl
toch de genetische aanleg voor deze bloedgroep bij het dier aanwezig is. Het
S-systeem is buiten beschouwing gelaten, omdat de beschikbare genetische
informatie over dat systeem onvoldoendewas.
4.2. MATERIAAL EN ALGEMENEOPMERKINGEN OVER DEMETHODEN

Het materiaal, waarin het onderzoek naar het genetisch evenwicht op de
bloedgroep-loci is uitgevoerd, is gekozen uit het materiaal dat in tabel 4.1.
beschreven isonder b.Het bestaat uit stierkalveren, dievoor het merendeel op
bloedgroepen onderzocht zijn in hun eerste levensjaar. Alleen die dieren zijn
gebruikt, waarvan ookbeide ouders opbloedgroepen onderzocht zijn
Degeboortedata vandejongestierenliggentussen l-IX-1961en 1-IX- 963.
Deze dieren zijn opbloedgroepen onderzocht indejaren 1962toten met1964.
Indezejarenzijngroteaantallenvandezestierkalveren opbloedgroepen onderzocht, omdat hetverplicht was,dat deafstammingvandezedieren gevenfieerd
werd, alvorens er van hen nakomelingen geregistreerd konden worden In de
meeste gevallen zijn tegelijkertijd de moeders van dezedierenonderzocht. Als
regel waren de vaders aleerder onderzocht.
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Het feit, dat de geboortedata van de stierkalveren in een betrekkelijk korte
periodevallen,biedthetvoordeel,dataangenomenmagworden,datdeselectiecriteria niet veranderd zijn in die periode. Alle stierkalveren zijn dan aan dezelfde selectie onderworpen geweest. Het feit, dat dedieren in een betrekkelijk
korteperiode onderzocht zijn, heeft tot voordeel,dat alledieren met praktisch
dezelfde reagentia getest zijn. Dit vergroot devergelijkbaarheid van de bloedgroepen van dedieren, vooral in het B-systeem.
Hetmateriaal ismetbetrekkingtot devadersvandestierkalveren in 2delen
gesplitst.
a. Vaders,waarvan 1 tot enmet4zoonszijnonderzochtopbloedgroepen. Van
elk van deze stieren is 1zoon in het materiaal opgenomen. Dit materiaal
omvat 1042stieren, 1042koeien en 1042zoons.
b. Vaders,waarvan 5of meerzoons onderzocht zijn. Van elk van deze vaders
zijn 5zoons in het materiaal opgenomen. Dit materiaal omvat 266 stieren,
1330koeien en 1330zoons.
Het materiaal bestaat dus uit 2generaties, waarbij in de ouder-generatie de
vaders en de moeders afzonderlijk bestudeerd kunnen worden.
Om na te gaan of een populatie in genetisch evenwicht is, moeten eerst de
frequenties van deallelenvan debeschouwdelocusberekend worden. Metbehulp van deze frequenties kunnen de verwachte aantallen van elk genotype
berekend worden.Deverwachteaantallenwordenvergeleken metdegevonden
aantallen van elkgenotype.
Detoetsvoorgenetischevenwichtisalleenmogelijk alsdegenotypen van de
dierenbekendzijn.DitishetgevalinhetF-V-systeembijdeoudersendenakomelingen.In het B-systeem zijn van bijna alle 1042stieren met 1zoon en 266
stieren met 5zoons de genotypen bekend. In deze systemen is dus een goede
vergelijking mogelijk. Indeoverigesystemenisditniethetgeval.
Behalve in het F-V-systeem is bij denakomelingen geen toets voor de aanwezigheid van genetisch evenwicht mogelijk. Bij dezenakomelingen kan echter
weleen indruk verkregen worden of aan de2belangrijkste voorwaarden voor
hetgenetisch evenwicht isvoldaan, tewetentoevalsparingvande ouders en afwezigheid van selectie.
Voorwatbetreft detoevalsparingdient opgemerktteworden,dat het bij het
onderzoek gaat omparingen, diegeresulteerdhebbenineenzoondie op bloedgroepen onderzocht is.Alleandere paringen, succesvol of niet succesvol, in de
populatie zijn dus nietbeschouwd; deconclusies uit dit materiaal zijn dan ook
niet zonder meer algemeen geldig.
Hetbegrip selectieinditverband behoeft ook nogenigeverklaring.Inwezen
ishet nietjuist omvan kunstmatige selectie opbloedgroepen te spreken, want
de zoons in het materiaal zijnal geselecteerd voorzijop bloedgroepen onderzocht worden. Debloedgroepen zijn dusniet als selectie-criteria gebruikt door
de veefokkers. Het is mogelijk, dat er natuurlijke selectie op de bloedgroepen
heeftplaatsgevonden ofkunstmatige selectieop eigenschappen, diegekoppeld
zijn metdebloedgroepen. Dit wordt bedoeld alsin het onderzoek over selectie
gesproken wordt.
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Voor het F-V-systeem, de systemen A, L, M en Z en voor net B-systeem
worden verschillende methoden gebruikt voor de berekening van de genenfrequenties en de bestudering van het genetisch evenwicht.Debespreking van
demethoden valtdusin 3delenuiteen,evenalsdeweergavevandeuitkomsten
vanhet onderzoek. Terwillevandeoverzichtelijkheid zulleninhetnuvolgende
demethoden en de uitkomsten achtereenvolgens behandeld worden eerst voor
het F-V-systeem (4.3.),dan voor de systemen A, L, Men Z (4.4.) en tenslotte
voor het B-systeem (4.5.).
4.3. HET F-V-SYSTEEM

4.3.1. Methoden
4.3.1.1. Berekening van de genen-frequenties
Het F-V-systeem kan beschouwd worden als een systeem met 2 allelen en
3 fenotypen. Zoals is uiteengezet in 3.5.1. kunnen in dergelijke systemen de
frequenties van de genen direct worden afgeleid uit dewaargenomen frequenties van de fenotypen. Zijn er op een totaal van N individuen nx met het
fenotype F/F, «2met F/V en«3metV/V,danisdefrequentie vanhet genvoor
debloedgroep F:
p= (2«!+n2)/2N
en die van het gen voor debloedgroep V:
q= (n2+ 2n3)/2N= 1 -p.
De standaardafwijking van degenen-frequenties isdan
sp = sq = Vpq/2N.
4.3.1.2. Toets voor genetisch evenwicht
Met behulp van degenen-frequenties worden deaantallen van elkgenotype,
verwacht als genetisch evenwicht verondersteld is,berekend alsvolgt:
p* XN F/F,
2pq XN F/V,
q*XN V/V.
Degevonden endeverwachteaantallenvoorelkfenotype worden metelkaar
vergeleken; deverschillen worden getoetst met deX2-methode.
4.3.1.3. Toevalsparing
Nagegaan kan worden ofaan devoorwaarde vanparing volgens toeval:yoldaan is Dezeisnodigvoorhetbestaanvangenetischevenwicht. Daarby moet
aangenomen worden'dat er geen selectiemet betrekkmg tot:deWoe^roepen
van het F-V-systeem heeft plaatsgevonden tot op,hetmoment,dat de^nakomelingen op bloedgroepen onderzocht zijn. In een 3 X3tabel kan worden nagegaan of de F/F stieren, gepaard met F/F, F/V enV/V kooen relaUef evenveel
nakomelingen hebben alsde F/V enV/Vstieren.
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4.3.1.4. Selectie op de bloedgroepen
Nagegaan moetwordenofdegenenvandeoudersalleevenveelkanshebben
om overgedragen te worden opdenakomelingen. Daartoe worden die combinatiesvanoudersbekeken,dienakomelingenmetverschillendefenotypen geven.
Uit deparing van homozygote oudersmetheterozygote worden nakomelingen
verwacht in deverhouding homozygoot: heterozygoot als 1:1.Uit de paringen
van heterozygote ouders onderling worden nakomelingen verwacht met het
ene homozygote type, het heterozygote genotype en het andere homozygote
type in de verhouding 1:2:1. Afwijkingen van deze verhoudingen wijzen op
selectie.
4.3.2.Uitkomsten
Het uitgangsmateriaal voordeberekeningen is weergegeven in tabel 4.2.De
tabellen 4.3. t/m 4.7. zijn verkregen door het materiaal uit tabel 4.2. telkens
anders te rangschikken.
TABEL4.2.Aantallenstieren,koeienenzoons,gerangschikt naarhetgenotypeopdeF-V-locus.
genotype van:
stieren

F/F

koeien

zoons

stieren
met 1zoon

F/F

F/F
F/F
F/V
F/V

517
93
119
14

671
148
140
36

F/F
F/V
F/F
F/V
V/V
F/V
V/V

84
90
16
54
23
4
7

95
89
24
50
28
3
11

F/V
F/V
V/V
V/V

11
6
3
1

16
9
9
1

1042

1330

F/V
V/V
F/F

F/V

F/V
V/V
F/F

V/V

F/V
V/V

Totaal

materiaal:
stieren
met 5 zoons

4.3.2.1. Genen-frequenties
De aantallen stieren, koeien en zoons met de genotypen F/F F/V en V/V
zijnweergegevenindetabellen 4.3.en4.4.Deaantallenzijn alsvolgtverkregen
voor het materiaal: stieren met 1 zoon (zietabel4.2.).
F/F stieren met 1 zoon: 517+ 93+ 119+ 14= 743
F/V stieren met 1 zoon: 84+ 90+ 16+ 54+ 23+ 4 + 7 = 278
V/Vstieren met 1 zoon: 11+ 6+ 3+ 1= 21.
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TABEL 4.3. Gevonden en verwachte aantallen stieren, koeien en zoons met de genotypen
F/F, F/V en V/V en de genen-frequenties in het materiaal: stieren met 1 zoon.
aantal stieren
genotype

F/F
F/V
V/V
freq. F
freq. V

gev.
743
278
21
1042
0,846
0,154

verw.
745,776
271,512
24,712
± 0,008

aantal koeien
gev.
702
314
26
1042
0,824
0,176

verw.
707,493
302,230
32,277
± 0,008

aantal zoons
gev.
710
298
34
1042
0,824
0,176

verw.
707,493
302,230
32,277
± 0,008

Evenzoo voor de koeien in dit materiaal:
F/F koeien: 517+ 84+ 90+ 11= 702
F/V koeien: 93+ 119+ 16+ 54+ 23 + 6+ 3= 314
V/Vkoeien: 14+ 4 + 7+ 1= 26.
Ende zoons:
F/F zoons: 517+ 93+ 84+ 16= 710
F/Vzoons: 119+ 14+ 90+ 54+ 4+ 11+ 6= 298
V/Vzoons: 23+ 7+ 3+ 1= 34.
Geheel analoog worden de aantallen in tabel 4.4. verkregen uit de reenter
kolom van tabel 4.2.voor de stieren met 5zoons.Alleen moeten hier de aanTABEL4.4. Gevonden enverwachte aantallenstieren,koeienenzoonsmet degenotypen F/F,
F/V en V/V en degenen-frequenties inhet materiaal:stieren met 5zoons.
aantal stieren
genotype
F/F
F/V
V/V
freq. F
freq.
V
ncq. v

gev.
199
60
7
266
0,861
0,139
\J,IJS

verw.
197,191
63,669
5,139
± 0,007

aantal koeien
gev.
871
408
51
1330
0,808
0,192

aantal zoons

verw.

gev.

868,309
412,662
49,029

938
343
49
1330

±0,008

0,834
0,166

verw.
925,089
368,261
36,649
*
± 0,007

* De verschillen tussen de gevonden en verwachte aantallen zoons zijn significant; X\ =
6,075, 0,02 > P > 0 , 0 0 1 .

tallenvoordestierendoor5gedeeldworden,omdatvanelkestier5zoonsindit
materiaal c V g W o i n e n z U n . m d e « a a n t a l l e n z g n & ^ - l ^ ^ b « ^
zoalsdietevinden zijn indeonderstedelenvandetabellen4.3.en4.4.De frequentievanhetgenvoordebloedgroepFisindegroepstterenmet 1 zoon:
[(743 X2)+ 278]/2 X 1042= 0,846
De frequentie van het gen voor debloedgroep F isbij de stieren significant
hogerI n b | dekoeien Defrequentie vanditgenisbijdesfcerenmet 5zoons
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wathogerdanbijdestierenmet 1 zoon.Deverschillentussendefrequenties van
hetgenvoordebloedgroepFtussende2groepenkoeienende2groepenzoons
onderlingzijnnietgroot,evenalsdeverschillentussendekoeienendezoons.In
het materiaal: stieren met 5zoons ligt defrequentie van het gen voor F bij de
zoonspreciestussendievandevadersendemoedersin,zoalsverwachtwordtals
toevalsparingenafwezigheidvanselectieverondersteldworden.Inhetmateriaal:
stieren met 1 zoon isde frequentie van F bij dezoons wat lager dan verwacht
wordt.
4.3.2.2. Genetisch evenwicht
In detabellen 4.3.en4.4.zijn ookdeverwachte aantallen voor elk genotype
weergegeven. Dezeverwachteaantallen zijn berekend uit de genen-frequenties.
Er is een significante afwijking (X2 = 6,075; P < 0.02) tussen de gevonden
enverwachte aantallen zoonsinhetmateriaal stierenmet 5zoons. Erzijn daar
meer homozygoten en minder heterozygoten dan verwacht wordt. Een verklaringhiervoor kanzijn, datdeoudersnietvolgenstoevalgepaard zijn, maar dat
gelijke genotypen meer met elkaar gepaard zijn dan ongelijke.
4.3.2.3. Toevalsparing
In detabellen 4.5.en4.6.ishetmateriaal gerangschikt voor de toets op toevalsparing van de ouders. De aantallen zijn weer afgeleid uit tabel 4.2. Er
komen inhetmateriaal: stierenmet 1 zoon,517zoonsvoordiegeborenzijn uit
een F/F vader en een F/F moeder; evenzo 212zoons (93+ 119), die geboren
zijnuiteenF/FvadereneenF/Vmoederenz.Deverwachteaantallenzijntussen
haakjes achterdegevondenaantallengeplaatst.Deverwachteaantallen worden
berekend uit deprodukten van derandtotalen; in tabel 4.5.bijvoorbeeld:
(702 x 743):1042 = 500,562
(314 x 743):1042= 223,898
(702 x 278):1042= 187,290enz.
Devergelijkingen tussendegevondenendeverwachteaantallenindetabellen
4.5.en4.6.levereneenX2-waardeop,dieinhetmateriaal:stieren met5 zoons,
designificantie-grens overschrijdt eninhetmateriaal: stieren met 1 zoon, dicht
bijdezegrensligt.Ditwijst erop,datwanneerergeenselectiein dezoons heeft
plaats gehad, het niet zekeris ofde ouders volgens toeval gepaard zijn.
TABEL4.5. 3 x 3 tabelvoorde toetsvoor toevalsparing van stieren en koeien in het materiaal:stieren met 1zoon.
stieren

F/F

F/V

koeien F/F
F/V
y V
l

517(500,562)
212(223,898)
14(18,539)

174(187,290)
93( 83,774)
11( 6,937)

743
X24 = 8,883 0 , 1 0 > P > 0 , 0 5

58

278

V/V
11(14,148)
9 ( 6,328)
1(0,524)
21

702
314
26
1042
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TABEL4.6. 3 x 3tabelvoorde toetsvoortoevalsparingvanstierenenkoeieninhetmateriaal:
stieren met 5zoons.
V/V

stieren

F/F

F/V

koeien F/F
F/V
V/V

671 (651,613)
288 (305,233)
36( 38,154)

184(196,466)
102( 92,030)
14( 11,504)

16(22,921)
18(10,737)
1 ( 1,342)

300

35

995
X 4 = 11,175 0,05 > P > 0,02

871
408
51
1330

2

In tabel 4.5.en tabel 4.6.hebben de verschillen tussen de gevonden en verwachteaantallen ouder-combinatieshetzelfde teken.Ditwijsterop,datinbeide
groepen van het materiaal dezelfde invloedwerkzaamisophetparingssysteem.
De combinaties F/F X F/F, F/V XF/V, F/V XV/V en V/V XF/V komen
meervoor dan opgrond van toevalsparingverwachtwordt ende overigeminder. De combinatieV/V XV/Vistezeldzaam omerconclusiesuit tetrekken.
4.3.2.4. Selectie
Intabel4.7. zijndegevondenenverwachteaantallenzoonsvergelekenuitdie
ouder-combinaties, die uitsplitsing vertonen. In alle gevallen is er een goede
overeenkomst tussen degevonden endeverwachte aantallen zoons per oudercombinatie.In hetmateriaal:stierenmet 1 zoonzijn erintotaalminderhomozygotezoons(F/Fen V/V) en meer heterozygote (F/V) dan verwacht worden,
namelijk 193tegen216,25F/F, 33tegen33,25V/Ven273 tegen249,5F/V.
TABEL 4.7. Gevonden en verwachte aantallen zoons uit de combinaties van F/F-, F/V- en
V/V-ouders, die uitsplitsing vertonen.
.
stieren met 1zoon
stieren met 5zoons
zoons
koeien
stieren
gev.
verw.
verw.
gev.
F/V

F/F
F/V

93
119

106,0
106,0

148
140

144,0
144,0

F/F

F/F
F/V

84
90

87,0
87,0

95
89

92,0
92,0

F/V

F/V

F/F
F/V
V/V

16
54
23

23,25
46,50
23,25

24
50
28

25,5
51,0
25,5

F/V

V/V

F/V
V/V

4
7

5,5
5,5

3
11

7,0
7,0

F/V

F/V
V/V

6
3

4,5
4,5

9
9

9,0
9,0

267
48
292

261,5
41,5
303,0

F/F
F/V

V/V

Totale aantallen nakomelingen met elk genotype:
193
F/F
33
V/V
273
F/V
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216,25
33,25
249,50

59

Inhetmateriaal:stierenmet5zoonszijndezeverschillenkleinerenisdesituatie
precies omgekeerd, zodat er meer homozygote zoons en minder heterozygote
zijn dan verwacht worden.
Erbestaat geenreden omaan tenemen,dat eenvan deallelen F F of F v een
selectiefvoordeelheeft bij deoverdrachtvan ouders opnakomelingen ofdat er
selectie heeft plaatsgevonden in de nakomelingen.
4.4. DE SYSTEMENA, L, MENZ

4.4.1.Methoden
4.4.1.1. Berekening van de genen-frequenties
In deze systemen zijn er slechts 2 fenotypen. De genen-frequenties kunnen
berekend worden onder de aanname van genetisch evenwicht. De frequentie
van het recessievegen wordt berekend als dewortel uit derelatieve frequentie
van het recessief homozygote fenotype:

q= Vr.
4.4.1.2. Toets voor genetisch evenwicht
In het materiaal: stieren met 5zoons isvoor demeeste stieren het genotype
af te leiden uit de fenotypen van de zoons en van de koeien, waarmee zij gepaard zijn. Geeft eenstiermetdebloedgroep eennakomelingzonder debloedgroep, dan is de stier heterozygoot. Geeft een stier met de bloedgroep alleen
nakomelingen metdezebloedgroep,dankanhijhomozygootzijn.Iseendergelijke stier gepaard met 5koeien, diedebloedgroep niet bezitten, en hebben de
5nakomelingen alledebloedgroep,danisdekansdatdestieralsnogheterozygoot blijkt te zijn:
Put. = (|)5.
Deze kans is kleiner dan 0.05,zodat aangenomen mag worden, dat de stier
homozygoot dominant is.Voor elkvan de266stieren diedebloedgroep A, L,
MofZhebben,isopdezemanierhetgenotypevoorzovermogelijk vastgesteld.
In die gevallen, waar de 5nakomelingen in het gebruikte materiaal niet voldoendewaren,omdathunmoedersookdebloedgroepbezitten,zijn degegevens
van andere nakomelingen erbij gebruikt. In het materiaal: stieren met 1zoon
zijn dezemogelijkheden niet aanwezig.
Degevondenaantallenvanelkgenotypewordenvergelekenmetdeverwachte
aantallen. De verwachte aantallen worden berekend uit de genen-frequenties.
4.4.1.3. Toevalsparing
Omdat de genotypen van de ouderdieren niet altijd bekend zijn, is het niet
mogehjk een exacte toets voor toevalsparing uit te voeren. Wei kan getoetst
wordenofde ouderparennaarhunfenotypen volgenstoevalgecombineerdzijn.
Daarby wordt dusnagegaan ofde stierenmetdebloedgroep relatief even vaak
gepaard worden met koeienmet enzonderdebloedgroep als de stieren zonder
debloedgroep. Dit gebeurt met behulp van een 2 x 2tabel.
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4.4.1.4. Selectie
Alsaangenomen magworden, dat de ouders ingenetisch evenwicht zijn en
volgens toeval gepaard zijn endat ergeen selectie inde zoons heeft plaatsgevonden, kunnen deverwachte aantallen zoonsuit elkeouder-combinatieberekend worden met behulp van de genen-frequenties bij de ouders. De basis
voor deze berekeningen wordt gevormd door tabel 4.8.In deze tabel isaangeTABEL4.8. Genotypen-frequenties vannakomelingen uit alle mogelijke combinaties vanouders onder
genetisch evenwicht.
l-qv2

fenotypen en
genotypen van
de ouders

2

Pv

genotypen
nakomelingen
l-<7m2

Pm2

A-pos.

2pmqm A / -

9m2

qm2

A/A

A/A

A/A

A/A

A/-

PvQvPm2

Pv Pm
Pv'Pm.qm

-/-

A-pos.
Ipvqv

Pv2Pmqm
Pv2<Jm2

PvqvPmqm

-

qv2
qv2

A/-

PvqvPm
2pvqvPmqm
PvQvQm

A/-

-/-

A/-

-

A-neg.
-/-

n 2n 2

Qv Pm

-/-

-

PvqvPmqm

QvpmQm

QvPmQm

PvQvqm

-

Qv2Qm2

A-neg.

nomen,datallegenotypenbekendzijnendepopulatieingenetischevenwichtis.
Bovendien isuitgegaan van verschillende genen-frequenties bij devadersen de
moeders,pv enpm. Is ergeen onderscheid mogelijk tussen de homozygoot-en
de heterozygoot-dominante genotypen, dan worden de frequenties van nakomelingenmetenzonderdebloedgroepweergegevenalsintabel4.9.,dieafgeleid
isuit tabel4.8.
TABEL4.9. Fenotypen-frequentiesvannakomelingenuitallemogelijkecombinatiesvanouders
onder genetisch evenwicht.
combinatie van
de ouders

frequentie van de nakomelingen
frequence van
de combinatie

met de bloedgroep

vader moeder
pos.
pos.
neg.
neg.

x
x
x
x

pos.
neg.
pos.
neg.

H - a,,2) (1- qm2)
U qv)K
</
(1 - qv2)qm
2
qv\l-qm )
qv2 qm2

(1 ~ ^ $ ~ Qm2)-PvqvPmqm
2
(\-qv*)qm*-pvqvqm
2
qv\l ~ qrn )- qv2Pmqm

zonder de
bloedgroep
PvqvPmqm 2
P^^rn
qv2pmqm
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melingen tot dievan denegatieveuitnegatieve ouders,afgeleid uit de onderste
2regels van deze tabel, is:
gp2(l-ffro2) - qv2Pmgm _.Pm
qv2pm,qm + qv2qm2
qm

dusdeverhoudingvandegenen-frequenties indemoeders.Uithetoverigemateriaal kan een soortgelijke verhouding geconstrueerd worden: de verhouding
van depositievetot denegatieve nakomelingenvanpositievevaders.Dezeverhouding wordt afgeleid uit deeerste2regels van tabel 4.9.:
(l-gD 2 )(l-gm 2 ) -PvqvPmqm + (l-gi>2)ffro2 -Pvqvqm2
PvqvPmqm + Pvqvqm2

=

1+ qvPm
qvqm

Met behulp van dezeverhoudingen kunnen deverwachte aantallen positieve
en negatieve nakomelingen uit positieve en negatieve vadersberekend worden.
Afwijkingen tussen de gevonden en de verwachte aantallen kunnen worden
veroorzaakt door:
a. onjuiste schattingen van qv en qm, omdat de ouder-populaties niet in genetisch evenwicht zijn, en
b. selectiein dezoons ten gunste van eenvanbeidefenotypen en
c. niet-toevalsparingvan deouders.
4.4.2. Uitkomsten
Hetmateriaal,waaropdeberekeningengebaseerdzijn,wordtgedemonstreerd
intabel4.10.In dezetabelzijn deaantallen nakomelingen van elkfenotype uit
elke combinatie van ouders weergegeven voor de systemen A, L, M en Z afzonderlijk.
4.4.2.1. Berekening van genen-frequenties
De aantallen dieren, waaruit de genen-frequenties berekend worden, zijn af
te leiden uit tabel 4.10. Het aantal A-positieve stieren met 1zoon bedraagt:
113+ 38+ 143+ 89= 383. Het aantal A-negatieve stieren met 1zoon is:
152+ 117+ 390= 659.Defrequentie van het allelA - isMeruitte berekenen
onder de aanname van genetisch evenwicht in deze groep stieren:

,,- = ] / _ J » _ = 0,795.

r 383+ 659
De frequentie van het allel A is dan in deze groep:

PAA = 1- 0,795= 0,205.
Het aantal A-positieve koeienin hetmateriaal: stieren met 1 zoon bedraagt:
113+ 38+ 152+ 117= 420 en het aantal A-negatieve: 143+ 89+ 390 =
= 622.Defrequentie vanhetallelAAisdan indezegroep:

,-,-]/.

PA*= 1 - 1/— —
= 0,227.
" 622+ 420
"2
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TABEL4.10. Gevonden aantallen zoons uit defenotypen-combinaties van ouders met betrekking tot de systemen A, L, Men Z.
stieren

stierenmet
1zoon

stierenmet
5zoons

koeien

zoons

A-pos.

A-pos.
A-neg.

113
38

128
50

143
89

A-pos.

A-pos.
A-neg.
A-pos.
A-neg.

152
117

95
117
231
171

A-neg.

A-neg.

390

538

L-pos.

L-pos.
L-neg.

184
54

232
43

L-neg.

L-pos.
L-neg.

179
146

L-pos.

L-pos.
L-neg.

145
112
137
100

L-neg.

L-neg.

310

407

M-pos.

M-pos.
M-neg.

36
12

76
19

M-neg.

M-pos.
M-neg.

153
127

M-pos.

M-pos.
M-neg.

97
99
95
73

M-neg.

M-neg.

630

713

Z-pos.

Z-pos.
Z-neg.

99
19

114
23

Z-neg.

Z-pos.
Z-neg.

119
111

Z-pos.

Z-pos.
Z-neg.

142
122

120
128
172
151

Z-neg.

Z-neg.

430

622

A-pos.
A-neg.

A-neg.

L-pos.

185
138

L-neg.

M-pos.

M-neg.

Z-pos.

Z-neg.

Het aantal A-positieve zoonsindit materiaalis:113+ 143+ 152= 408;
het aantal A-negatieve: 38+ 89+ 117+ 390= 634.Defrequence van het
allelA is dan.

„ ^ = 1 - | / Z ! l l =0,220.

PA

F408+634
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120
122

Opdezelfde manierwordendefrequenties vandeallelenLL, MMenZ z indit
materiaal berekend en ook de genen-frequenties in het materiaal: stieren met
5zoons.Indittweedemateriaalmoetalleentelkenshetaantal stieren,zoalsdat
afgeleid wordt uit tabel 4.10., door 5gedeeld worden omdat elke stier 5keer
geteld is.
Defrequenties van deallelenAA,LL, MMenZ zzijn verzameldintabel 4.11.
TABEL4.1]. Frequentiesvandegenen voor debloedgroepen A, L, M en Z bij stieren, koeien
en zoons.
materiaal: stierenmet 1zoon
gen

stieren

koeien

AA
LL
MM
Zz

0,205 ± 0,009
0,275 ± 0,011
0,125 ± 0,008
0,184 ± 0,009

0,227 ± 0,010
0,262 ± 0,010
0,109 ± 0,007
0,204 ± 0,009

zoons
0,220
0,256
0,116
0,191

± 0,010
± 0,010
± 0,007
± 0,009

materiaal: stieren met 5zoons
gen

stieren

AA
LL
MM
Zz

0,159 ± 0,017
0,259 ± 0,021
0,153 ± 0,016
0,157 ± 0,017

koeien
0,249
0,258
0,136
0,191

± 0,009
± 0,009
± 0,007
± 0,008

zoons
0,188
0,257
0,141
0,166

± 0,008
± 0,009
± 0,007
± 0,008

Inhet materiaal:stierenmet 1 zoonisdefrequentie vanAAbij destieren significantlager dan bij dekoeien; dit isook het gevalin het materiaal: stieren met
5zoons.Ookdefrequentie vanAAbijdestierenmet5zoonsissignificant lager
dan diebijdestierenmet 1 zoon.Dekoeieninhetmateriaal stierenmet 1 zoon
hebben een significant lagere frequentie van het allel MM dan de koeien in het
materiaal met 5zoons.Alle andere vergelijkingen geven geen significante verschillentussenstierenenkoeienbinnenhetzelfde materiaal oftussen stieren uit
beide delenvan het materiaal of tussen de koeien.
Dezoonsvandestierenmet 5 zoonshebben eensignificant lagere frequentie
vanhetallelAAdan dezoonsvan stierenmet 1 zoon. Ditisteverklaren uithet
verschil tussen de vaders. In het algemeen liggen de genen-frequenties van de
zoons tussen dievan de stieren envan de koeien.
4.4.2.2. Genetisch evenwicht
Van destierenmet 5 zoonsmeteenbepaalde bloedgroep isbijna zonder uitzondering het genotype bekend uit het feit, dat zij nakomelingen zonder de
bloedgroep hebben, wat dusbewijst dat zij heterozygoot zijn; of omdat zij een
voldoendgrootaantalnakomelingenhebben,diezonderuitzonderingdebloedgroep welhebben, waaruit met grote waarschijnlijkheid afgeleid wordt, dat zij
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TABEL4.12. Verwachte en gevonden aantallen homozygoot-dominante stieren met 5zoons.
genotype

,
.
verwacnt aantal
p

A A /A A
L L /L L
M M /M M
Zz/Zz

gevonden aantal

x 266

6,7
17,8
6,1
8,2

3
15
5
1

aantal waarvan
genotype nog
niet bekend
1
3
0
1

homozygootzijn voor diebloedgroep.In tabel4.12.zijn deaantallen homozygoot-dominante stieren vermeld voor de bloedgroep-systemen A, L. M en Z,
en het aantal stieren, waarvan het genotype nog niet bekend is.Ter illustratie
zijn daarnaast vermeld de aantallen homozygoot dominante stieren die verwacht worden op grond van degenen-frequenties. Eenexacte toets voor significantie van de verschillen tussen degevonden en deverwachte aantallen heeft
weinigzin, omdat deaantallen homozygoot dominantenkleinzijn enomdater
nog dieren zijn, waarvan het genotype niet bekend is. Bovendien zijn de frequenties van de genen berekend onder de veronderstelling, dat de populatie
in genetisch evenwicht is. Deze tabel geeft evenwel geen aanleiding om te veronderstellen, dat er een belangrijke afwijking bestaat van het genetisch evenwicht in de stieren met 5zoons.
Bij de stieren met 1zoon en bij de koeien is een dergelijke vergehjking met
mogelijk omdat het aantal nakomelingenvan diedieren te klein isomuitsluitselte geven over hun genotype.
4.4.2.3. Toevalsparing van de ouderdieren
In tabel 4.13isgetoetst ofdefenotypen-combinaties van de ouderdierenwel
volgenshettoevalverdeeldzijn.Uittabel4.10isafteleiden,dat 113+ 38= 151
keereenA-positievestierinhetmateriaal:stierenmet 1 zoongepaard1Sme een
A-positievekoe; 143+ 89= 232keereenA-positievestiermeteen.A-negatieve
koe- 152 + 117 = 269keer een A-negatieve stier met een A-positieve koe en
390keereenA-negatieve stiermeteenA-negatievekoe.Opdezelfdemanierzijn
ook de aantallen voor de andere bloedgroep-systemen en in het matenaal:
stierenmet5zoons,zoalsdiezijnopgenomenintabel4.13 herleiduittabel410
De uitkomsten van detoetsen wijzen uit, dat decombinatievan ouderparen
onafhankelijk isvanhetfenotype opdelociA,L,Men^Z;dewaardenvoorX
met 1vrijhidsgraad zijn in alle gevallen kleiner dan
y
^
^
J
nificantie Ditisgeenabsoluutbewijs,datdeouderdierennuook onafhankhjk
vanhun genotypecombinatiesvormen,dusvolgenstoeval^paren•Df ^ £
heid bestaat nog, dat binnen de groepen dieren met een b e p a a l d ^ ^
de homozygoten en de heterozygoten niet onafhankelijk van hun genotype
o n d e Z g par n Er kan een voorkeur bestaan voor de
*^^°>*V«x
homozygoot enheterozygoot x heterozygootofvoorhomozygoot x heterozygoot.
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TABEL 4.13. Toetsen voor toevalsparing van de ouderdieren voor wat betreft de systemen A,
L, M en Z.
materiaal: stieren met 1zoon

koeien

stieren
A-pos.
A-neg.

A-pos.
151
232
390

koeien

stieren
L-pos.
L-neg.

stieren
M-pos.
M-neg.

L-pos.
238
257

stieren
Z-pos.
Z-neg.

M-pos.
48
196

475
567

M-neg.
168
630

216
826

798
1042
X 2 ! = 0,217

Z-pos.
118
230
348

L-neg.
237
310

547
1042
X 2 ! = 2,367

244

koeien

420
622

659
1042
X 2 ! = 0,196

495

koeien

A-neg.
269
390

Z-neg.
264
430

694
X2! = 1,704

materiaal: stieren met 5 zoons
A-pos.
178
212
390

A-neg.
402
538

580
750

940
1330
X 2 ! = 0,927

L-pos.
275
325
600

L-neg.
323
407

598
732

730
1330
X 2 ! = 0,335

M-pos.
95
280
375

M-neg.
242
713
955
X2! = 0

382
666

Z-pos.
137
248

1042

385

Z-neg.
323
622

945
X 2 ! = 0,239

337
993
1330

460
870
1330

4.4.2.4. Selectie
Tabel 4.14. geeft het resultaat van de berekeningen over de overdracht van
degenenvanoudersopnakomelingen.Degevondenaantallenzijnweer afgeleid
uittabel4.10.Inhetmateriaal:stierenmet 1 zoonhebbendeA-positievestieren
113 + 143 = 256 A-positieve en 38 + 89 = 127A-negatieve zoons. De Anegatieve stieren hebben 152A-positieve zoons en 117 + 390 = 507 A-negatievezoons. Geheel analoog zijn degevonden aantallen in de andere systemen
en in het materiaal: stieren met 5zoons afgeleid.
*
Met behulp van de genen-frequenties uit tabel 4.11. zijn de verwachte aantallen berekend. In tabel 4.11. zijn alleen de frequenties van de allelen, die de
aanwezigheid van de bloedgroepen bepalen, PA enz., vermeld. De frequenties
vandealternatieveallelen,q^enz.,zijndanafteleidenuitdealgemeneformule
p+ q= l - > # = \-p
In het materiaal: stieren met 1zoon zijn de verwachte aantallen A-pos. en
A-neg. zoons van A-pos. stieren berekend uit de verhouding:
A-pos.= 1 + qmPm
A-neg.
qvqm
66

1+ 0,795 X0,227 _ 1,180
0,795 x 0,773
0,615
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Het verwachte aantal A-pos. zoons van A-pos. stieren is
hl^
X(256+ 127)= 251,777.
1,180 + 0,615
Het verwachte aantal A-neg.zoonsvan A-pos.stierenis
0,615
X(256+ 127)= 131,223.
1,180 + 0,615
De verwachte aantallen A-pos. en A-neg. zoons van A-neg. vaders worden
berekend uit de verhouding:
0,227

A-pos. _ Pm
:

A-neg. qm 0/773*
Het verwachte aantal A-pos.zoons van A-neg.vadersis
0,227 X(152+ 507)= 149,593.
Het verwachte aantal A-neg.zoons van A-neg. oudersis
0,773 X(152+ 507)= 509,407.
Geheel analoog zijn deverwachte aantallenzoonsberekend indeanderedelen
van tabel4.14.
TABBL4.14. Gevonden en verwachte aantallen positieve en negatievezoons van positieve en
negatieve stieren in de systemen A, L, Menz,.
materiaal:
materiaal:
stieren met 5zoons
fenotype van
stieren met 1zoon
stieren
A-pos.
A-neg.
L-pos.
L-neg.
M-pos.
M-neg.
Z-pos.
Z-neg.

zoons

gevonden

verwacht

gevonden

verwacht

A-pos.
A-neg.
A-pos.
A-neg.

256
127
152
507

251,777
131,223
149,593
509,407

223
167
231
709

256,116
133,884
234,060
705,940

L-pos.
L-neg.
L-pos.
L-neg.

329
166
137
410

341,478
153,522
143,314
403,686

411
189
185
545

410,454
189,546
188,340
541,660

M-pos.
M-neg.
M-pos.
M-neg.

133

142,496

95
703

~lS6|982~
711,018

229
146
120
835

226,381
148,619
129,880
825,120

Z-pos.
Z-neg.
Z-pos.
Z-neg.

218
130
142
552

223,441
124,559

234
151
172
773

242,531
142,469
180,495
764,505

JOL^O^

14X576"
552,424

* X 2 ! = 12,473 P < 0,001
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De verschillen tussende gevonden ende verwachte aantallen zoons worden
getoetst metdeX2-methode.Erisineengevaleensignificant verschilgevonden
tussen degevonden en deverwachte aantallen. In het materiaal: stieren met 5
zoons zijn er significant minder A-pos.enmeer A-neg. zoons van A-positieve
vaders gevonden dan verwachtwerd.
4.5. HET B-SYSTEEM

4.5.1. Methoden
4.5.1.1. Berekening van genen-frequenties
Demethode diehiergebruiktwordt omdefrequenties van deallelen van de
B-locusteberekenen, iseerder beschreven door KRAAYen Bouw (1964).Deze
methode iseenvoudiger dan demethodesbeschreven door NEIMANN-SORENSEN
(1958) en BRAEND(1963),terwijl deuitkomsten volledig vergelijkbaar zijn met
die van de andere methoden, wat is aangetoond door BOUQUET(1966a).
De dieren worden ingedeeld in 2 groepen: 1. dieren met bekend genotype
en 2. dieren, waarvan alleen het fenotype bekend is, dat wil zeggen: van deze
dierenis 1 allelbekend enhettweedeisdaaraan gelijk ofrecessief ten opzichte
ervan. De genen-frequenties worden in eersteinstantie berekend alleen uit die
dieren,waarvanhetgenotypebekendis,doordeallelentetellen.Vandedieren
indetweedegroepmoethetfenotype herleidwordentotgenotype,door aan de
hand vandegenen-frequenties indeeerstegroepeenbewerkinguittevoeren in
dit deelvanhetmateriaal.Voorelkefenotype wordt eenlijstje gemaakt van de
mogelijke genotypen, door na te gaan welke allelen recessief zijn ten opzichte
vanhet enebekende allel.Alsaangenomen wordt dat dezerecessieveallelen in
deze groep met dezelfde frequentie voorkomen als in de groep met bekende
genotypen, kunnen deaantallen van elkfenotype herleid worden tot aantallen
genotypen. Een voorbeeld zal dit verduidelijken. Veronderstel dat er n dieren
met het fenotype I2 zijn. De mogelijke genotypen zijn Bl!/BIa en Bl!/B~. Als
defrequentie van B1* in de eerstegroep berekend isals a, en die van B~als b,
dan zijn denfenotypen I2teherleiden tot degenotypen
^xnB'./B'.en
Xn B'YB-

a+ b

'

Als alle fenotypen op deze manier herleid zijn tot genotypen, dan wordt de
genen-frequentie in het hele materiaal definitief berekend door alle allelen te
tellen.
4.5.1.2. Genetisch evenwicht
Uitgaande van degenen-frequenties kunnen de verwachte aantallen van elk
genotypeberekendworden.Dezeberekeningenzijnalleenzinvolinde2groepen
stieren, omdatdaarbijna allegenotypenbekendzijn,zodateenvergelijkingvan
degevonden en deverwachte aantallen mogelijk is.
68
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De verwachte aantallen homozygoten worden berekend uit
f X JV
endeverwachte aantallen heterozygoten uit
2pqX N,
waarin p en q de frequences van de betreffende genen voorstellen en N het
totaal aantal dierenis.
4.5.1.3. Selectie
Van de 2 allelen, die een ouderdier heeft, wordt er een overgedragen op de
nakomeling en de andere niet. Als een bepaald allel geen selectief voordeel
heeft boven andere allelen, dan heeft elk allel 50% kans om overgedragen te
worden op de nakomeling. Wordt de overdracht van genen van een ouderpopulatie op een nakomelingen-populatie onderzocht, dan magverwacht worden,datelkallelindeouder-populatieevenveelmalenwelalsnietovergedragen
wordt op de nakomelingen.
. , . . „ , *
Van de stieren en koeien in hetbeschikbare matenaalzijn alle heterozygote
dieren met een bekend genotype genomen en van deze groepen u nagegaan
hoeveelmaleneenbepaald allelisovergedragenopdenakomelingen enhoeveel
malen niet.
4.5.2. Uitkomsten
4.5.2.1. Genen-frequenties
Het uitgangsmateriaal, gerangschikt naar genotype of fenotype isverzameld
in tabel 4 15 De meest frequente allelen zijn in dit matenaal opgenomen. De
overige zijn samengenomen en beschouwd als 'rest'.
^ ^ ^ Z Z
allelenishet allelB~welindeberekeningen ° ^ ° ^ ^ B - f r Z ^ t
isbij deherleidingvan defenotypen totgenotypen.HetallelB isrecessieften
opzichte van alle allelen.

evenwicht verkeert).
stieren met 5 zoons

stieren met 1zoon
stieren :oeien zoons
gev.verw.
I 2 /BGKO x Y 2 A'0'H 4
/I'H 4
/GY 2 E'!
IE',
/H,
/BOiYA'E'sG'H!
/BOiYaD'Hi
/BdA'E'sFHi
//rest

69 65,89
54 54,05
56 48,90
61 56,62
38 37,06
25 31,40
5 6,69
15 12,35
10 13,38
66 58,68

33
34
58
51
23
31
5
17
10
112

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)

48
43
56
53
32
36
8
13
24
80

stieren ,
jV U V 1 U 1

gev.verw.
1716,64
1815,65
813,53
1217,20
1810,86
8 5,78
1 0,85
8 3,38
1 1,55
1217,48

40
44
67
60
30
36
22
27
11
128

78
65
61
78
30
39
22
20
9
114
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Vervolg tabel 4.15.
stierenmet 1 zoon

stieren met 5zoons
stieren

stieren
gev.verw.
BGKO x Y 2 A'0'H 4 /IH 4
/GYJE',
/E' 3
/H.
/B0 1 y 1 A'E' 3 G'H 4
/BC^D'H,
/BOiA'E'al'Hj

//rest
I'H4/GYSE'1
/E' 3
/H,
/B0 1 Y 1 A'E',G'H 1
/BCYsDH,
/B0 1 A'E',I'H 4

//rest
GY8EVE'S
/H4
/B01Y1A'E'sG'H«
/BO^D'H,
/BO^TE'jI'H!

//rest
E'3/H4
/BO^A'E'sG'Hi
/BOjYsD'H,
/B01A'E'3I'H4

//rest
H4/B01Y1A'E',G'H4
/BO^D'H,
/B0 1 A'E',I'H 1
//rest
B01Y1A'E'3G'H4/B01Y2D'H4
/B0 1 A'E',I'H 1
//rest

70

koeien zoons

gev., verw.

koeien zoons

29 28,01
24 25,34
21 29,34
17 19,21
26 16,27
2 3,47
11 6,40
5 6,94
26 30,41

11
13
16
1
16
2
1
4
27

32
16
11
10
12
4
8
5
28

7
7
7
6
2
1
1
1
12

20 20,79
21 24,07
9 15,76
17 13,35
4 2,85
7 5,25
7 5,69
20 24,95

17
14
1
8
3
3
3
22

20
20
4
9

5
8
5
2

3
4
28

5,67
7,20
4,55
2,42
0,35
1 1,42
1 0,65
6 7,32

19 21,78
21 14,26
9 12,08
6 2,57
4 4,75
3 5,15
24 22,57

4
6
8
11
6
4
31

11
12
18
7
11
3
27

9 6,23
1 3,93
2 2,09
0,31
1,23
0,56
13 6,33

25
3
13
2
48

26
15
11
5
3
2
32

14 16,51
9 13,89
3 2,98
3 5,50
7 5,96
27 26,13

10
5
6

11
5
2
3
12
33

1 5,00
4 2,66
0,39
2 1,56
2 0,71
11 8,05

12
9
9
2
2
44

24
7
3
5
9
58

5 9,15
2 1.95
1 3,60
3 3,90
13 17,11
1 1,65
3 3,05
1 3,31
17 14,49

5
33
2
1
4

3
21

6

6,97
6,03
7,66
4,83
2,57
0,38
1,51
0,69
7,78

12
11
16
1
10

6
13
32
23
17
22
6
2
3
23
14

6

2

3
2
16

1,68
0,25
0,98
0,45
3 5,08

1
2
4
22

0,13
0,52
0,24
2 2,70

j

3
1
11
3
6
31

19
32
18
10
10
5
6
1
35
22
28
5
18
2
7
4
36

3
3
2
1
25
1
3
2
18
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Vervolg tabel 4.15.
stierenmet 1zoon

stieren met 5zoons

stieren
-koeien zoons
gev.verw.

stieren
-koeien zoons
gev.verw.

1 0,65
1
0,70
4
2 3,09 13

0,08
0,04
0,40

BOjA'E'al'Hj//rest

1,28
3 5,60

0,14
1,58

-/rest

11 6,18

BOiYaD'HJBOxA'E'al'Hj
//rest

som

BGKOxY^'O'Hi/BGKOxYaA'O'Hj
I'H 4 /I'H 4
GYaEVGYsE't
E' 3 /E' 3
H4/H4

B01Y1A'E'3G'H4/B01Y1A'E'3G'H4
B01YJD'HJB01Y!iD'iii
B01A'E'3I'H4/B01A'E'<,I'H4
-/rest/rest

877

42 63,57
9 17,07
11,49
9,40
12,61
5,40
3,88
0,18
0,60
0,70
12 13,54

I2/onbekend
BGKOxY2A'0'Hi/onbekend
FHi/onbekend
GYaE'i/onbekend
E'3/onbekend
Hj/onbekend
BdY^'E'sG'Hj/onbekend
BO!Y2D'H4/onbekend
BdA'E'al'Hj/onbekend
rest/onbekend
som
som totaal

843

42
6
4
2
6
2
1

1
36

23

39

87
27
10

6
13
2
7
2
3
5

75
18
13
36
17
3
34
3
20
54

77

273

som
17

12
10

1042

2
11

945 1063

230

19
1
3
3
4
2

34

18,68
3,70
3,28
2,45
3,96
1,58
0,45
0,01
0,15
0,03
4,09

55
6
12
10
11
2
4

1
2
5
48

40

53

143

23

92
19
16
38
34
6
31
10
15
71

112

332

6
16
7
1
12
2

1042 1042

266
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25
7
12
18
15
6
7
12
22
124

1330 1330

* < 1 -;;WAB-aUden
R allelenm
instieren,' koeien enzoons zijn
Defrequences van debelangnjks
st y a n de
verzameld in tabel 4.16.O*™^ *£££%£*
frequenties tussen def ^ ^ ^ ^ ^ t
debeidegroepen koeien iseensterxeovcictu

1
7

0,73

8
730

1
1
23

met 5zoons. Ooktussen
in genen-frequentie,

TABEL 4.16. Frequenties van een aantal B-allelen bij stieren, koeien en zoons.
stieren met1 zoon

stieren met5: zoons

allel

Ii

BGKOxY2A'0'H4
I'H 4
G Y ^
E',
H4
BdY^'E'aG'Hi
BOiYaD'Hj
BOiA'E'al'Hj

rest
'onbekend'

stieren

koeien

zoons

stieren

koeien

zoons

0,247
0,128
0,105
0,095
0,110
0,072
0,061
0,013
0,024
0,026
0,114
0,002

0,250
0,074
0,069
0,102
0,101
0,032
0,067
0,024
0,030
0,032
0,194
0,026

0,253
0,096
0,087
0,100
0,095
0,054
0,063
0,016
0,030
0,037
0,156
0,011

0,265
0,118
0,111
0,096
0,122
0,077
0,041
0,006
0,024
0,011
0,124
0,004

0,242
0,064
0,068
0,101
0,107
0,035
0,069
0,035
0,034
0,022
0,196
0,027

0,254
0,089
0,095
0.096
0,121
0,056
0,050
0,019
0,029
0,017
0,167
0,008

Tussen stieren enkoeien bestaan enkele verschillen indefrequenties vande
B-allelen. De allelen BBGKOxY2A'°'Hs B1'"*enBH* komen meer frequent voor
bijdestierendanbijdekoeien.Daarentegenisbijdekoeien het allel BBOlY!D'H'
meerfrequent danbijdestieren.Deweinigvoorkomendeallelen, samengenomenindegroep 'rest', vormenbijdekoeien eengroter gedeeltevanhettotaal
dan bijdestieren.
Hetaantal'onbekende'allelen,dusdeallelendiedoorhunalternatieveallelen
overheerst worden, isbijdekoeien groter danbij destieren. Vandestierenis
namelijk veelvaker hetgenotype bekend, omdat vandestieren meer nakomelingen onderzocht zijn danvandekoeien. Bovendien zijn van veel stierende
vader enmoeder ofalleen devader onderzocht, waardoor degenetische informatie over deze stieren ookgroter wordt.
4.5.2.2. Genetisch evenwicht
In tabel 4.15zijn ookdeverwachte aantallen stieren metdeverschillende
genotypen vermeld.Degevonden enverwachte aantallen vanelkheterozygoot
genotypeindezetabelstemmengoedovereen.Degevonden enverwachte aantallenhomozygotenindestierenmet 1 zoonstemmenmindergoed overeen.Dit
komt door hetbetrekkelijk grote aantal dieren, waarvan hetgenotype nietbekend is. Voor eendeelzijn dithomozygoten enverder komen daaronder nog
dwerse heterozygote typen voor.Indestieren met5zoons isdeovereenstemmingmdehomozygotenveelbeter.Indezegroepzijn ookmaar2stieren waarvan hetgenotype niet bekendis.
4.5.2.3. Selectie
In tabel 4.17isaangegeven hoevaak eenbepaald allelindegroepen stieren
enkoeien1Sovergedragen opdezoons.Voorditonderzoekzijnalleendeheterozygotestterenenkoeien,waarvanbeideallelenbekendzijn, gebruikt. Detotaal
aantallenkloppenniethelemaalmetdeaantallen heterozygoten met2bekende
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allelenuit het bovenstedeelvantabel4.15;zijzijnietskleiner. Ditwordtveroorzaakt door hetfeit, dat nietinallegevallenbekendis,welkallelvan deene
ouder op de nakomeling is overgedragen. Dit komt voor, als de vader en de
moederdezelfde allelenbezitten,ofalsbeideallelenvandeene ouderrecessief
zijn ten opzichtevan het allel,dat dezoonvandeandere oudergekregenheeft.
TABEL4.17. Aantal malen, dat een bepaald alleldoor de oudersisovergedragen op de zoons
en aantal malen, dat dit niet gebeurdis.
stierenmet 1zoon

stieren met 5zoons

van stieren

vankoeien

van stieren

van koeien

naar niet
de naarde
zoon zoon

naar niet
de naarde
zoon zoon

naar niet
de naarde
zoon zoon

naar niet
de naarde
zoon zoon

262
149
135
101
137
88
441
6
31
10
150

214
66
74
101
1012
33
66
37
32
243
180

Il

BGK0 x Y 2 A'O'H 4
FH 4
GY^'i
E'a
H4
BO^iA'E^G'H,
BO^D'Hi
BO^'E'jl'H!

_
rest

208
103
92
89
75
64
55
12
24
293
104

183
125
92
91
98
55
57
14
22
13
105

180
57
55
75
77
29
41
19
20
383
128

186
65
57
81
63
18
52
27
19
1
150

239
155
121
119
119
89
65
9
32
11
154

238
74
74
109
72
29
76
40
41
1
174

1

X2! = 4,05 0,05 > P > 0,02
X2! = 4,86 0,05 > P > 0,02
3
zie tekst.
2

Uit tabel 4.17 blijkt, dat in de meestegevallen degevonden aantallen goed
overeenstemmenmetdeverwachting,datdealleleneenevengrotekanshebben
omwelals omniet aan denakomelingovergedragenteworden Er zijnenkele
uitzonderingen. In het materiaal: stierenmet5zoonsishet allelB
significant vaker niet dan wel overgedragen op de zoons. Zo is 00k door de
koeieninditmateriaalhetallelB""meerweldanmetovergedragenopdeZOOM.
Hiervoorisgeenverklaringtevinden.Ermoetechterbedachtworden,dat 1 op
de20toetseneensignificant resultaatkangevendoortoevalalleen
Welisteverklaren,dat hetallelB~schijnbaar meer™»**agen wordtaan
J
1 ,•
j j n^r,atipvpalleen in dit materiaal. Het allel u is
de nakomeltogea, dan de atem a t , ' V " ^ " '
& t d a , d i t allel bezit>
typek a „ 4 e » d worden
a
,
s
«
*
nakomelingen van dat dier. Draagt dit aier uci u
nakomeling, dan geeft dit geen^ ^ S ^ Z
Inhetalgemeengeldt,dat^
^
^
^
^
eennakomeling,hetgenotypevandeouderDeicenu n.
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»
Z

—
^

^

S

f

n wordt op
alsditrecessieve

^

allelnietrecessiefisten opzichtevanhetalleldat denakomeling van deandere
ouderheeft gekregen.Indiegevallen,waarhetdominanteallelvandeeneouder
en het allel dat denakomeling van deandere ouder krijgt zo verschillend zijn,
dat ergeen andere allelen dan B~tevinden zijn, dierecessief zijn ten opzichte
van beide,kan beslotenworden,dat hetrecessieveallel,dat deene ouder overgedragen heeft het allel B~ is.
Inhethierbewerktemateriaalzijn dieouderdierenmet het allel B _ , waarvan
het genotype niet bekend is geworden, niet opgenomen in de studie over de
overdracht van degenenvan ouders opnakomelingen. Alleen alshet genotype
bekendwerd,omdathetallelB~overgedragenis,zijnde dierenopgenomeninde
berekening. Dit verklaart waarom ogenschijnlijkhetallel B~vaker welis overgedragen dan niet.
Ditverschijnsel doetzichnietvoorbij de stierenmet 5zoons.Omdat vandeze
stieren veel nakomelingen bekend zijn, is hun genotype veel beter bekend.
4.6. CONCLUSIES

1. Inhetalgemeenzijnergeenverschillentussenstierenenkoeien in frequenties
van de genen, die de bloedgroepen bepalen.
Uitzonderingen zijn gevonden in devolgende systemen:
InhetA-systeemisdefrequentie vanhetgenAAbijdestierenlagerdanbijde
koeien.Defrequentie vanhetgenAAisbijdestierenmet 5zoons lager dan bij
de stieren met 1zoon.
fo het B-systeem isgevonden,datde frequenties vandeallelenBBGKOxY2A'°'HS
B
„' 1^BO1TD,H1J-d ' s t f r f h °S e r z « n d an bij de koeien. De frequentie van het
allel BBO»Y^H.isby dekoeien hoger danbij de stieren
A \ h ' t F : V " s y s t e e m h e b b e n d e dieren een hoger frequentie van het allel F F
dan de koeien.
In het materiaal: stieren met 1zoon isde frequentie van MM bij de koeien
lager dan diebij dekoeien uit het materiaal: stieren met 5zoons.
Z?Z

Z

TC ?

taten A.Wn r

m

n

TOS Cen t 0 e t S u i t t e v o e
° g e h j k k0eien
™ voor genetisch evenleverdedeze toets

^ **

'

«*» significante resul-

tanhetLnet1 ^ T " «*"*"« 5 Z 0 0 n s i s « n «rignitamte afwijking
van het genetischevenwichtgeconstateerd inhet F-V-systeem
k ^ t 8demblSHkang e S t d d W ° r d e n ' d a t d e S t i e r e n ™«<> koeienmet betrekn A F V L M en Z
v J S L a f w ? W 0 e P " S y S t T e 111
' hCt
' F' V' s s t e™ ^ toeval gepaard

^S^^TSSSS^^r^^
0616

- " y

^ bijdestierenmet 5zoons

feit dat^dfponltL n t v. "- ^ w B u i n ! d a a r v o ^ ligt mogelijk in het
teit,dat depopulate methomogeenisvoor het F-V-svsteem maar bestaat uit
subpopulatiesmetverschillendegenen-frequenties
bestaat uu
4. In de meeste onderzochte eevallen k™ „;„• '
bepaald gen een selectief£
£
£ f ^ T ^ ^ ^ ** T
melingen.
vuuraeeineeltby overdracht van ouders opnakoIn het A-systeem isechter gevonden dat H* A
meerA-negatieve enminder A™ S
^"P° sitiev e stieren met 5zoons
nminoerA-p0S1tievezoons hebben dan verwacht wordt.
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5. N A D E R O N D E R Z O E K N A A R E N I G E F A C T O R E N , D I E
DE GENEN-FREQUENTIES BEINVLOEDEN
5.1. INLEIDING

In het voorgaande hoofdstuk iseen onderzoek beschreven naar onder andere
de frequences van degenen, die de aanwezigheid van de bloedgroepen bepalen.
Daarbij is aan de hand van methoden, ontleend aan de populatie-genetica,
nagegaan of de rundvee-populatie ingenetisch evenwicht verkeert. Is een populatie in genetisch evenwicht, dan blijven de genen-frequenties en de genotypenfrequenties constant van generatie op generatie (zie FALCONER, 1961). Behoudenseenenkele uitzondering,waarvoor ookeenverklaringgegeven kon worden,
is geen afwijking van het genetisch evenwicht geconstateerd op de beschouwde
loci in de onderzochte populatie.
Dat er in de rundvee-populatie toch krachten een rol spelen, die mede de
genen-frequenties bei'nvloeden, blijkt uit de resultaten van het onderzoek in het
bloedgroep-systeem A. De frequentie van dezebloedgroep isbij de stieren lager
dan bij de koeien en bij de stieren met 5 of meer zoons weer lager dan bij de
stieren met minder dan 5onderzochte zoons.Een nader onderzoek naar de aard
en het gevolgvan dezefactoren zalindithoofdstuk beschreven worden. Daarbij
zal eerst worden nagegaan of dergelijke verschillen ook aantoonbaar zijn in
materiaal bestaande uit stieren met dochters.
De verschillen in genen-frequenties kunnen een gevolg zijn van de gevolgde
methoden in de veefokkerij of van natuurlijke en kunstmatige selectie. Door
middel van kunstmatige inseminatie kunnen stieren uit bepaalde bloedlijnen of
fokstallen een grotere invloed uitoefenen op de genetische samenstelling van
de rundveepopulatie dan andere. Er zal in dit hoofdstuk een onderzoek beschreven worden naar deinvloed van dergelijke stieren op de genen-frequenties.
5.2. ONDERZOEK NAAR DE FREQUENTIE EN DE OVERDRACHT VAN OUDERS OP
NAKOMELINGEN VAN HET GEN VOOR DE BLOEDGROEP A BIJ STIEREN MET DOCHTERS

5.2.1. Inleiding
In hoofdstuk 4iseen onderzoek beschreven naar de frequentie van de bloedgroep A bij stieren, koeien en hun zoons. Tevens is nagegaan of het gen voor
de bloedgroep A evenveel kans heeft als het alternatieve allel om overgedragen
te worden van de ouders op nakomelingen.Daarbij isgevonden, dat er een verschil bestaat in genen-frequenties tussen stieren en koeien en dat m een gedeelte
van het materiaal er een teveel is aan zoons zonder de bloedgroep A.
In dit deel zal nu nagegaan worden of deze verschijnselen Z1ch ook voordoen
bij stieren, koeien en hun vrouwelijke nakomelingen.
5.2.2. Materiaal
Het materiaal dat voor dit onderzoek gebruikt is,bestaat uit vrouwelijke kalveren, geboren in dejaren 1960 tot en met 1963.Voor al deze dieren 1S bloedMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12 (1967)

groepen-onderzoek aangevraagd, omdat niet met zekerheid tezeggen was,wie
de vader van deze kalveren was.In de meeste gevallen waren 2 stieren aan te
wijzen als demogelijke vader; somsmeer dan 2.Alleen die gevallen zijn in dit
materiaal opgenomen,waarvanmetzekerheid allevoorhetvaderschap in aanmerking komende stieren op 1na konden worden uitgesloten met behulp van
het bloedgroepen-onderzoek.
Het totaal aantal vader-moeder-dochter-combinaties bedraagt 1632. Een
groot deelvan destierenheeft 2ofmeerdochtersinditmateriaal.In hetmateriaalstierenmetzoonskoneenonderscheidgemaaktwordentussenstierenmet
weinigzoons,waarvaner 1 opgenomenwas,enstierenmetveelzoons,waarvan
erperstier5opgenomenwaren.Eendergelijke onderscheidzouinditmateriaal
van stieren met dochters het aantal koeien en dochters te zeer beperken. De
samenstellingvan ditmateriaal isgegevenintabel5.1.
TABEL 5.1. Aantallen A-pos.en A-neg. stierenmet hun dochters.
aantal
dochters
per stier

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

aantal
A-pos.
stieren

aantal
dochters

aantal
A-neg.
stieren

163
54

163
108

318

318
176

20
12
6
3
5
2

60
48
30
18
35
16

3
1
1

30
11
12

55
17
8
13
7
6
6
3
1

165
68
40
78
49
48
54
30
11

1
1
1
1

13
14
15
22

526

1101

22'

270

531

aantal
dochters

5.2.3.Methoden
Voordeberekeningvandegenen-frequenties, detoetsvoortoevalsparingvan
stieren en koeien en selectie in de nakomelingen zijn dezelfde methoden gebruikt alsm het materiaal: stieren met zoons.Deze methoden zijn beschreven
in 4.4.1.
5.2.4.Uitkomsten
Hetmateriaalisin2delengesplitst,stierenmet 1 of2dochtersenstierenmet
3 of meer dochters. In tabel 5.2. is dit materiaal ingedeeld naar de fenotypen
van stieren, koeien endochters.
76

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)

TABEL 5.2. Gevonden aantallen dochtersuitdefenotypen-combinaties vanoudersmetbetrekking tot het systeem A.
stieren

koeien

dochters

stieren met 1
of 2 dochters

stieren met 3
of meer dochters

A-pos.

A-pos.
A-neg.

103
15

101
18

A-neg.

A-pos.
A-neg.

81
72

78
63

A-pos.

A-pos.
A-neg.

108
77

144
105

A-neg.

A-neg.

309

358

765

867

A-pos.

A-neg.

5.2.4.1. Genen-frequenties
Intabel 5.3. zijndegenen-frequenties vanstieren,koeienendochtersvermeld.
TABEL 5.3. Frequentievan het genvoor de bloedgroepA bij stieren, koeien en dochters.
materiaal
stieren met 1of 2 dochters
stieren met 3 of meer dochters

stieren

koeien

dochters

0,193 ±0,012
0,167 ±0,021

0,232 ±0,011
0,241 ±0,011

0,214 ±0,011
0,208 ±0,010

Defrequentie vanhetgenvoordebloedgroepAbijdestierenisberekend uit
het werkelijke aantal stieren, zoals dat is gegeven in tabel 5.1. De aantallen
stieren,zoalsdieafteleidenzijnuittabel 5.2.zijndeaantallen stieren,gewogen
naar hun aantallen dochters.Alsereenverschilbestaatinhetgemiddeldaantal
dochters per stier tussen deA-pos.endeA-neg. stieren, dan zouden degenenfrequenties berekend uit de aantallen in tabel 5.2., niet dewerkelijke waarden
voor de groepen stieren aangeven.
Uit tabel 5.1. zijn de gemiddelde aantallen dochters per A-pos. en A-neg.
stier teberekenen,zoalsisaangegeven in tabel 5.4.Uit dezetabelvolgt, dat er
TABEL 5.4. Gemiddeld aantal dochters per A-pos. en A-neg. stier.
fenotype

aantal
stieren

aantal
dochters

gemiddeld aantal dochters
per stier

stieren met 1
of 2 dochters

A-pos.
A-neg.

217
406

271
494

1,25
1,22

stieren met 3
of meer dochters

A-pos.
A-neg.

53
120

260
607

4.91
5,06

materiaal

tussendeA-neg.enA-pos.stierenmet 1of2 dochtersgeenverschilisinhetgemiddeld aantal dochters per stier. Ook bij destieren met 3of meerdochters1S
een dergelijk verschil niet aanwezigin dit materiaal.
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Uit het voorgaande moet nu volgen, dat er geen wezenlijk verschil bestaat
tussen defrequenties van het genAA,berekend uit deactueleaantallen stieren
ofuitdegewogenaantallenstieren.Inhetmateriaal:stierenmet 1 of2dochters
is de frequentie uit de gewogen aantallen stieren uit tabel 5.2. 0,196 tegenover
0,193berekend uit deactuele aantallen. Inhet materiaal stieren met 3ofmeer
dochters is de gewogen frequentie van het gen AA 0,164 tegenover de actuele
frequentie van0,167.
Hieruit volgt, dat defrequentie van het genAAbij de stieren met 3of meer
dochters lager isdan bij de stieren met 1of2dochters; dit verschilisniet sigfinicant. De A-positieve stieren hebben gemiddeld evenveel dochters als de
A-negatieve stieren.
Defrequentie vanhetgenAAisbijdestierenlagerdanbijdekoeien.Ditverschilis significant in het materiaal stieren met 3of meer dochters.
5.2.4.2. Toevalsparing
Uit tabel 5.5.volgt, dat de combinaties van stieren en koeien onafhankelijk
zijn van het fenotype.
TABEL 5.5. Toets voor toevalsparing van de ouderdieren.
stieren met 1of 2 dochters

stieren met 3of meer dochters

stieren A-pos. A-neg.
A-pos. 118
185
A-neg. 153
309

koeien

271

303
462

494

koeien

stieren A-pos. A-neg.
A-pos.
119
249
A-neg.
141
358

765

260

2

368
499

607

867

2

X ! = 2,716

X ! = 1,680

5.2.4.3. Selectie
In tabel 5.6. zijn degevonden aantallen A-positieve enA-negatieve dochters
van A-positieve enA-negatieve stieren vergeleken met deverwachte aantallen.
Deverschillen zijn niet significant.
TABEL 5.6. GevondenenverwachteaantallenA-pos.enA-neg.dochtersvanA-pos.en A-neg.
stieren.
fenotyp evan
stieren

dochters

stieren met 1
of 2 dochters

stieren met 3
of meer dochters

gevonden

verwacht

gevonden

verwacht

A-pos.

A-pos.
A-neg.

184
87

177,111
93,889

179
81

170,076
89,924

A-neg.

A-pos.
A-neg.

108
386

110,162
383,838

144
463

146,287
460,713

De verwachte aantallen zijn berekend, uitgaande van 3 premissen: a. de
ouder-populaties zijn in genetisch evenwicht; b. de stieren en koeien zijn ge78
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paardvolgenstoeval;c.erisgeenselectieophetgenAA.Dehiervermelderesultaten maken aannemelijk, dat aan deze 3voorwaarden voldaan is. Er bestaat
alleendemogelijkheid dat aan 2of 3 vandevoorwaarden tegelijk niet voldaan
is, maar dat deafwijkingen elkaar opheffen.
5.2.5. Conclusies
1. Defrequentie vanhet genAAisbij destieren lagerdan bij dekoeien, waarschijnlijk door selectie na het tijdstip vanbloedgroepen-onderzoek (zie6.4.).
Destierenmet3 ofmeerdochtersinditmateriaalhebbeneenlagere frequentie
tievanAA dan destieren met 1 of2dochters;ditverschilisniet significant.
2. Er is geen directe aanwijzing, dat de populaties van stieren en koeien niet
in genetisch evenwicht zijn.
3. Er isgeen aanwijzing tevindenin dit materiaal, dat destieren ende koeien
niet onafhankelijk vandeaanwezigheid ofafwezigheid vandebloedgroepA
gepaard zijn.
4. Er is in dit materiaal geen aanleiding te vinden om te veronderstellen, dat
in denakomelingen selectiewordt uitgeoefend ophetgen AAvoor het tijdstip van het bloedgroepen-onderzoek.
5. Uit vergelijking van de tabellen 4.11en 5.3.volgt, dat in de nakomelingen
geen grote verschillen bestaan tussen stierkalveren en koekalveren in de
frequentie van het genAA.
5.3. HET VERBAND TUSSENBLOEDGROEPENEN
VRUCHTBAARHEIDVAN STIEREN

5.3.1. Inleiding
Eenvan devoorwaarden voor genetischevenwicht is,dat alleindividuengemiddeld evenveel nakomelingen hebben. Verschillen tussen individuen in aantallen nakomelingen kunnen worden veroorzaakt door verschillen in fertiliteit,
door selectie entoeval.In eengrote populatie zullen toevallige verschillen vnjwel geen invloed hebben opdegenetische samenstellingvan depopulatie.
Fertiliteit en selectie kunnen wel degenetische samenstelling van een populatie veranderen. Dit is het geval als individuen met een bepaald genotype of
met een bepaald allel meer of minder vruchtbaar zijn dan andere of als in de
nakomelingen van deze individuen meer ofminder scherp geselecteerd wordt
dan in die van andere.De selectie kan zowel natuurlijk als kunstmatigzyn.
In dit deel zal nu worden nagegaan of dieren met een bepaalde bloedgroep
meer of minder vruchtbaar zijn dan andere dieren. Het onderzoek zal zichbepalentot stieren,diegebruiktwordenvoorkunstmatigeinsemmatie,omdatvan
deze stieren betrouwbare gegevens overdevruchtbaarheid bestaan.
5.3.2. Materiaal
Van alle KI-stieren in Nederland wordt bijgehouden hoeveel inseminaties
met sperma van deze stieren worden verricht. Tevenswordt nagegaan hoeveel
van de geinsemineerde koeien drachtig zijn geworden. De vruchtbaarheid van
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eenstierwordt danuitgedruktindeverhoudingvanhettotaalaantal inseminaties met spermavan deze stier tot het aantal koeien, dat drachtig is geworden.
Deze verhouding ishet efficientie-getal.
Degegevensvandestierenwordencentraalbijeengebracht ophetbureau van
deRijksveeteeltconsulent voordeKunstmatigeInseminatie.Voordit onderzoek
mocht vrij vandeze gegevensgebruik gemaakt worden.
Uit het beschikbare materiaal iseen selectiegemaakt. Alleendegegevensvan
zwartbonte stieren zijn verzameld per K.I.-vereniging, enweldiegegevens,die
betrekkinghebbenopdeeigenvereniging.Ingeringematewordtweleensineen
K.I.-vereniging gebruik gemaakt van sperma van stieren van andere verenigingen. Dezegegevenszijn nietin debeschouwing opgenomen, evenmin als de
inseminaties met diepvries-sperma en die met sperma van stieren, waarvan
minder dan 100inseminaties perjaar uitgevoerd zijn. In depraktijk blijkt dikwijls, dat in dezegevallen het efficientie-getal vrij sterk afwijkt vandenormale
waarde.
De gegevens over het boekjaar 1961zijn in de berekeningen opgenomen.
5.3.3.Methoden
Destierenzijn ingedeeld ingroepen enpergroepisuit hettotaal aantalinseminaties en het totaal aantal drachtige koeien het gemiddelde efficientie-getal
berekend.
De stieren zijn ingedeeld in groepen naar het bloedgroep-systeem. Voor het
A-systeem zijn de stieren ingedeeld in 2 groepen: A-positieve en A-negatieve
stieren enanaloogvoor desystemen L,MenZ.Hetgemiddeld efficientie-getal
vandeA-positieve envandeA-negatieve stierenisberekend en analoog isgehandeld in deandere systemen.
Voorhet F-V-systeem zijn de stieren ingedeeld in 3groepen: stieren met de
genotypen F/F, F/V enV/V.
In het B-systeem zijn de stieren ingedeeld naar het bezit van een bepaalde
B-groep. Alle stieren met de groep I2 zijn samengenomen, evenals die met de
groepBGKOxY2A'0'H4, E'„,GY2E'1;I'H4 ofH4,ongeacht deandereB-groep,
die zij bezitten. Een stier met het genotype Bl*IW\ bijvoorbeeld is tweemaal
opgenomen, eenmaal onder I2en eenmaal onder E'3.
5.3.4. Uitkomsten
De uitkomsten van dit onderzoek zijn verzameld in tabel 5.7.
Hetgemiddeldeefficientie-getal vanallestierenis 1,681.Degemiddeldenvan
deverschillendegroepenwijkenheelweinigdaarvan af. Degrootsteafwijking is
tevindenbijdestierenmethetgenotypeF v /F v . Hetaantalstierenindezegroep
isechter klein.
Deze uitkomsten geven aan, dat er bij de stieren geen grote effecten van de
bloedgroepen op devruchtbaarheid bestaan.
Met de gevolgde methode kunnen alleen effecten van de bloedgroep zelf of
van het gen, dat debloedgroep bepaalt, dezogenaamdepleiotrope effecten, op
de vruchtbaarheid worden aangetoond. De andere mogelijkheid van een ver80
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TABEL 5.7. Totaal aantal inseminaties, totaal aantal drachtige koeien, gemiddelde efficientiegetallenenaantallen drachtigekoeienper stiervangroepenK.I.-stieren,ingedeeld
naar hun bloedgroepen.
aantal
stieren

Totaal
A-pos.
A-neg.
F/F
F/V
V/V
L-pos.
L-neg.
M-pos.
M-neg.
Z-pos.
Z-neg.
I2
BGKO x Y2A'0'H 4
E' 3
GY 2 E',
I'H 4
H4

732
278
454
552
166
14
329
403
196
536
248
484
265
132
133
106
98
71

totaal
aantal
inseminaties
1200482
453901
746581
914562
269037
16883
520760
679722
343171
857311
393158
807324
487295
266855
234639
197473
190482
129177

totaal
aantal
drachtige
koeien

gemiddeld
efficientiegetal

gemiddeld
aantal
drachtige
koeien

714233
268937
445296
542602
161801
9830
314311
399922
202825
511408
234682
479551
288269
160066
139683
116087
112801
77467

1.681
1,682
1,67'
1,686
1,663
1,71'
1,65'
1,70°
1,692
1,67"
1,675
1;683
1,69°
1,66'
1,68°
1.701
1,689
1,668

976
967
981
983
975
702
955
992
1035
954
946
991
1088
1213
1050
1095
1151
1091

band tussen bloedgroepen envruchtbaarheid, koppeling tussen debloedgroep
locuseneenvandeloci,diedevruchtbaarheidvanstierenbepalen,kanmetdeze
methode niet ontdektworden.Alserevenweleen dergehjke koppehngzoubestaan,danwijzendezeuitkomstenuit,datdepopulatieinkoppehngsevenwicht
verkeert.
5.3.5. Conclusie
De uitkomsten van het onderzoek wijzen uit, dat er geen mvloed vari de
bloedgroepen opdevruchtbaarheid aantoonbaar isby de K.I.-stieren. Ermag
T n o o k wordenverwacht,datverschilleninvruchtbaarheidtussensUerengeen
belang^e verschuivingen in de frequenties van de bloedgroepen zullen veroorzaken.
5 4. ONDERZOEKNAARHETVERLOOPVANDEGENENFREQUENTIESOVEREENAANTALJAREN

5.4.1. Inleiding
, ,.. , XT , , ,
In de Daraerafen 4.4. en 5.2. is vastgesteld, dat ook by de Nederlandse
In de paragraien *.<*.
- bloedgroepA bij de stieren lageris
zwartbonte ™
^
^
^
^
^
m D ^ l L door NEZMANNdan by de koeien.D t is;a eemer
g
Bovendien is nu vastMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 67-12 (1967)

zijn, (en dit zijn in het algemeen de invloedrijke stieren) de frequentie van de
bloedgroep Alager is dan bij de stieren met minder dan 5onderzochtezoons.
Op grond van deze waarnemingen kan de hypothese opgesteld worden, dat
defrequentie van debloedgroepAindehelepopulatie zalafnemen. De stieren
vormen een scherper geselecteerde groep dan dekoeien. Het isdus denkbaar,
dat het gen voor debloedgroep A op een of andere wijze een ongewenst effect
heeft en dientengevolge uitgeselecteerd wordt. Is dit het geval, dan zal de frequentie van het gen AA afnemen.
5.4.2. Materiaal
a. Stieren. Voordit onderzoekisgebruik gemaakt vandegegevensvan stieren,
diegoedgekeurdzijn doordestamboeken.Destierenzijningedeeldnaarhun
geboortejaar. Bovendien is een scheiding gemaakt tussen stieren, opgenomen
inhet F.R.S.enstieren opgenomeninhetN.R.S.Deaantallen stierenpergroep
zijn weergegeven in tabel 5.8.
TABEL 5.8. Aantallen N.R.S.- en F.R.S.-stieren, ingedeeld naar geboortejaren.
geboortejaren
voor 1951
1951-1952
1953-1954
1955-1956
1957-1958
1959-1960

aantal N.R.S. -stieren
139
194
270
286
418
1021
2328

aantal F.R.S.-stieren
53
79
119
180
310
662
1403

b. Koeien.Vandeopbloedgroepen onderzochtekoeien,die opgenomen zijn in
hetN.R.S.,iseendeelgeselecteerd voor dit onderzoek. Dekoeien zijn ingedeeld naar stamboeknummer. Van elkhonderdduizendtal zijn de eerste 300op
bloedgroepen onderzochte koeien gebruiktvoor dit onderzoek. Deze 300 vormengeenaaneengesloten serie.In degroepkoeienmetstamboeknummer in de
200.000 heeft de koe met het hoogste nummer in dit materiaal 289.533;in de
groep 300.000 lopen de nummers tot 331.341, evenzo 400.000 tot 412.914,
500.000tot 508.641, 600.000tot 607.470 en 700.000tot 711.042.
In de serie 600.000 tot 720.000 zijn bovendien uit elk tienduizendtal 300
onderzochte koeien genomen.
5.4.3.Methoden
In elke groep dieren is de frequentie van de allelen AA, F v , LL, MM en Z z
berekend volgens demethoden beschreven in 4.3.en4.4.
5.4.4.Uitkomsten
Infiguur5.1.ishetverloopuitgezetvandefrequenties vandeallelenAA, F v ,
L
L , MMenZ z inN.R.S. stieren, ingedeeld naar geboortejaren; infiguur5.2.is
82
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voor'51 '51 '52

'53'54

'55'56

'57 '58

'59'60

Fig. 5.1 Verloop van de genen-frequenties bij N.R.S.-stieren,ingedeeld naar geboortejaren.

hetzelfde uitgebeeld voor deF.R.S.stieren.Inbeidegroepen1Sgeenaanwijzing
te vinden, dat de frequentie van het gen A- afheemt. Defluctuates;,ri de frequentie zin aanzienlijk in het F.R.S.materiaal waarschijnhjk ten gevolgvan
de kleine aantallen. In het N.R.S. materiaalfluctueertde frequent van A
binnen nauwe grenzen.
. u t M D c m v,-t
Defrequentie van MMneemttoemetdegeboortejaren mhet N.R.S.-en het
83
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Fig.5.2 Verloopvandegenen-frequenties bijF.R.S.-stieren,ingedeeldnaar geboortejaren.

F.R.S.-materiaal. In het F.R.S.-materiaal neemt ook defrequentie van Z z toe,
terwijl die van F v iets afneemt. De frequentie van het allel LL vertoont de
grootstevariatie.InhetN.R.S.-materiaalisereersteensterke stijging, gevolgd
dooreenkleineafname. Inhet F.R.S.-materiaal isereensterkeafname vande
frequentie van LL.
In het koeien-materiaal is de variatie in frequenties van de genen tussen de
84
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Fig. 5.3 Verloop van de genen-frequenties bij N.R.S.-koeien, ingedeeld naar stamboeknummer.
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en 720.000 300 koeien genomen en is in deze groepen de frequentie van het
allel AA berekend. De uitkomsten zijn verzameld in tabel 5.9. Uit deze tabel
volgt,dat ertussen degroepen aanzienlijke verschillen bestaan. Er isgeen tendenstotafnamevan defrequentie vanhetallelAAtebemerkeninditmateriaal.
TABEL 5.9. Defrequentie vanhet genvoor debloedgroepAinkoeienmet stamboeknummers
tussen 600.000 en 720.000.
Stamboeknummers

aantal koeien

frequentie

600.000-610.000
610.000-620.000
620.000-630.000
630.000-640.000
640.000-650.000
650.000-660.000
660.000-670.000
670.000-680.000
680.000-690.000
690.000-700.000
700.000-710.000
710.000-720.000

300
300
300
300
300
300
300
300
300
257
300
199

0,278
0,217
0,252
0,226
0,219
0,234
0,240
0,217
0,202
0,238
0,194
0,253

3456

0,229

Hetverschilinfrequentie vanhetgenvoor debloedgroepAtussen stierenen
koeien isin dit materiaal nietzogroot alsin het materiaal: stieren metzoons,
dat in hoofdstuk 4beschreven is.Degemiddeldefrequentie van het gen AA bij
dekoeieninditmateriaalisongeveergelijk aandievandekoeienuit hetmateriaal:stierenmetzoons,nl.omstreeks0,23-0,25.Degemiddeldefrequentie van
hetgenAAbij destierenisinditmateriaal ongeveer0,21.
Er bestaat een verschil tussen het stieren-materiaal, dat in dit hoofdstuk gebruiktisendatinhoofdstuk 4gebruiktis.Inhethierbeschrevenonderzoek zijn
alle onderzochte stieren opgenomen, die geboren zijn in de betreffende jaren.
De stieren zijn opgenomen in dit materiaal, ongeacht hun aantallen nakomelingen. Het zijn zowel natuurlijk dekkende als K.I.-stieren. In het stierenmateriaal van hoofdstuk 4 zijn alleen stieren opgenomen, waarvan zoons op
bloedgroepenonderzochtzijnendusnaarallewaarschijnlijkheid ookterkeuring
aan de stamboeken aangeboden zijn. Dit stieren-materiaal is dus sterker geselecteerd, omdat niet van alle stieren zoons worden aangeboden voor de stamboekkeuring.
5.4.5. Conclusies
Tussengroepenstieren,ingedeeldnaargeboortejaren entussengroepenkoeien, ingedeeld naar stamboeknummers, zijn soms grote verschillen in genenfrequenties aantoonbaar. Defrequentie van het genvoor debloedgroep Avertoont geen neigingtot afname.
Defrequentie van AAisin het hiergebruikte stieren-materiaal hoger dan bij
de stieren, waarvan zoons op bloedgroepen onderzocht zijn.
86
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5.5. ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN VERSCHILLEN IN GENEN-FREQUENTIES
TUSSEN GROEPENDIERENBINNENDEPOPULATIE

5.5.1.Inleiding
In het voorgaande zijn herhaaldelijk verschillen ingenen-frequenties geconstateerd tussen groepen dieren.In hoofdstuk 4iseen verschil beschreven in de
frequentie van het gen, dat de bloedgroep A bepaalt, tussen stieren, waarvan
meerdan 5zoons opbloedgroepen onderzocht zijnenstieren,waarvan minder
dan 5 zoons onderzocht zijn.Destieren,waarvanmeerdan 5zoons onderzocht
zijn, behoren tot devooraanstaande stierenindefokkerij. Demeestevooraanstaande dieren behoren tot slechts enkele bloedlijnen en fokfamilies en zijn
daaromvrij nauwverwant. Demindervooraanstaande dierenhebben vaakeen
wijdere genetische achtergrond in dit opzicht. In dit hoofdstuk zal nagegaan
worden ofuit deafstamming van destieren met5 zoonsendiemet 1 zooneen
verklaring gevonden kan worden voor hetverschilinfrequentie vanAAtussen
deze groepen.
In 5.4.zijnverschilleningenen-frequenties beschreventussengroepenkoeien,
ingedeeld naar stamboeknummer.In het materiaal koeien met stamboeknummers tussen 600.000 en 720.000 kwamen grote fluctuates voor, zoals is weergegevenintabel5.9.Dekoeienmetstamboeknummerstussen600.000en720.000
zijn geboren in een betrekkelijk korte periode van 3a 4jaar, hoewel er enkele
uitzonderingen zijn. De op bloedgroepen onderzochte koeien zijn alle stiermoeders. Het is dus waarschijnlijk, dat zij alsgroep aan dezelfde selectie-criteria onderworpen zijn. De verschillen, zoals die gevonden zijn in tabel 5.9.,
wijzen er ook niet op dat zij toegeschreven moeten worden aan selectie. Deze
fluctuatiewijst meer in de richting van toevalsinvloeden.
Er bestaan verschillen in genen-frequenties tussen verschillende gebieden.
Bouw(1958)geeft hiervaneensprekendvoorbeeld.Defrequentie vandebloedgroepVisindeprovincieNoord-Hollandveelhogerdaninderestvan Nederland. Ook door KRAAY en Bouw (1964)zijn dergelijke verschillen tussen fokgebieden aangetoond. Dezeverschillen tonen aan, dat depopulatie methomogeenis.In het nu volgendezullenverschilleningenen-frequenties tussengebieden en binnen gebieden tussen opeenvolgendejaren gedemonstreerd worden.
DebedoeldegebiedenzijndewerkgebiedenvanverschillendeK.I.veremgingen.
Als er tussen bepaalde gebiedenalverschillen in genen-frequenties zijn dan
mag verwacht worden, dat er tussen bedrijven zeker ook verschillen bestaan.
Binnen bedrijven wordt meestal gewerkt met enkele koeien-famihes enweimg
stieren. Toevalsinvloeden zullen daar dan een grote rol gaan spelen
Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen.Voor elk vandezedelen
isandermateriaalgebruikt enzijnverschillendemethodentoegepast Hetmateriaal, de methoden en deuitkomsten zullen daarom voor elk onderdeel afzonderlijk vermeld worden.
5.5.2. De afstamming van stieren meteen enmetvijfzoons
5.5.2.1. Materiaal en methoden
.
.,
Inh o o S u k 4ismateriaalbeschrevenbestaandeuitstieren,waarvanminder
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dan 5 op bloedgroepen onderzochte zoons geboren zijn in de periode sept.
1961 t/m sept. 1963 en uit stieren met meer dan 5 onderzochte zoons, die in
dezelfdeperiodegeborenzijn.Erwaren266stierenmet5 ofmeerzoonsen1042
stierenmetminderdan5zoons.Vande266stierenmet5ofmeerzoonsisnagegaan wiedevader, vaders-vader enmoeders-vader zijn en of dezeal of niet de
bloedgroep Abezitten. Uit de 1042stierenmetminder dan 5zoons zijn er 266
willekeuriggenomenenvandeze266isookdeafstammingnagegaanenhoeveel
van devadersengrootvaders welenhoeveelnietdebloedgroep Ahebben.
5.5.2.2. Uitkomsten
Deuitkomsten vanditonderzoekzijn vermeldindetabellen 5.10en 5.11.De
aantallen vaders en grootvaders van de stieren, waarvan minder dan 5 zoons
onderzochtzijn,zijnverzameldintabel5.10.Vande266stierendieinditonderTABEL 5.10. Aantallenvadersengrootvadersvandestierenmet 1 zoon,gerangschikt naar hun
fenotype, en de aantallen zoons.
aantal
vaders

aantal
stieren

gemiddeld aantal
stieren per vader

42
72
38
152

67
160
39
266

1,6
2,2
1,0
1,8

X 2 ! = 1,873
0,20 > P > 0,10

vaders-vaders:
A-pos.
A-neg.
onbekend
totaal

16
30
39
85

32
147
87
266

2,0
4,9
2,2
3,1

X 2 i = 6,232
0,02 > P > 0,01

moeders-vaders
A-pos.
A-neg.
onbekend
totaal

32
47
112
191

vaders:
A-pos.
A-neg.
onbekend
totaal

significantie van
het verschil*

1,6
X 2 ! = 0,242
1,9
0,70 > P > 0,50
1,1
1,4
* Berekend uit de aantallen stieren en vaders, resp. grootvaders in 2 X2 tabellen.
52
88
126
266

zoek opgenomenzijn, hebben er 39eenvader dieniet op bloedgroepen onderzochtis;160hebben eenA-negatievevaderen67hebbeneenA-positievevader.
De stieren zijn in zekere mate met elkaar verwant; er zijn minder vaders dan
stieren. De 67 stieren met een A-positieve vader hebben 42 vaders en de 160
meteenA-negatieve vaderhebben samen72vaders.Hetgemiddeld aantal stieren per A-positieve vader is niet significant verschillend van het gemiddeld
aantal stieren per A-negatieve vader, zoals is aangegeven in de laatste kolom
van dezetabel.
Het gemiddeld aantal stieren, afstammend van A-positieve vaders-vaders is
88

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)

significant kleiner dan dat afstammend van A-negatieve vaders-vaders. Het
verschil in gemiddeld aantal kleinzoons tussen A-positieve en A-negatieve
moeders-vaders is niet significant in het materiaal van de minder vooraanstaande stieren.
In tabel 5.11. zijn de uitslagen vermeld van dezelfde berekeningen in het
TABEL 5.11. Aantallen vaders en grootvaders van destieren met 5zoons, gerangschikt naar
hun fenotype, en de aantallen zoons.

vaders:
A-pos.
A-neg.
onbekend
totaal
vaders-vaders:
A-pos.
A-neg.
onbekend
totaal
moeders-vaders:
A-pos.
A-neg.
onbekend
totaal

aantal
vaders

aantal
stieren

gemiddeld aantal
stierenper vader

35
62
26
123

59
176
31
266

1,7
2,8
1,2
2,2

X 2 , = 4,075
0,05 > P > 0,02

14
29
33
76

23
151
92
266

1,6
5,2
2,8
3,5

X\ = 9,118
0,01 > P > 0,001

27
32
94
153

39
89
138
266

1,4
2,8
1,5
1,7

X 2 ! = 4,136
0,05 > P > 0,02

'

significance van
het verschil*

*Zie tabel 5.10.

materiaal van devooraanstaande stieren,waarvan 5ofmeerzoons onderzocht
zijn op bloedgroepen. DeA-positieve vaders,vaders-vaders enmoeders-vaders
hebbensignificant minderstierentotzoon,resp.kleinzoon,dandeA-negatieve.
Inhet helemateriaal isdusaan tetonen, datA-negatieve stierenmeernakomelingen hebben dan A-positieve. Eriseen selectieten gunste van deA-negatieve stieren, waarvan zoons aangehouden worden voor de fokkenj.
5.5.3. Deafstamming van koeien
5.5.3.1. Materiaal en methoden
Van 300koeienmetstamboeknummerstussen600.000en610.000envan300
koeienmetstamboeknummers tussen680.000en690.000(zietabel5.9.)isnagegaan,wiede vaders zijn en of dezevadersal ofnietdebloedgroep Abezitten.
Van omstreeks90%van dezekoeien wasten tijde van het onderzoek devader
bekendin hetlaboratorium.Voordeoverige 10%isnietmeernagegaanwtede
vaderwas.
5.5.3.2. Uitkomsten
..
De uitkomsten van de berekeningen zijn gegeven in tabel 5.12. Er zijn 273
89
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koeien met S.-nr.tussen 600.000en610.000.Inditmateriaal komen 124koeien
voormeteenA-pos.vaderen 104meteenA-neg.vader.Vande265koeienmet
S.-nr. tussen 680.000 en 690.000 hebben er 78 een A-pos. vader en 144 een
A-negatieve.
De A-positieve vadershebben hier niet minder dochters dan deA-negatieve.
TABEL 5.12. Aantallen A-pos. en A-neg. vaders van koeien met stamboeknummers tussen
600.000 en 610.000 en tussen 680.000 en 690.000.
fenotype
v. d. vaders

aantal
vaders

aantal
koeien

gemiddeld aantal
koeien per vader

koeien met
S.nr. tussen
600.000 en 610.000

A-pos.
A-neg.
onbekend

45
58
41
144

124
104
45
273

2,8
1,8
1,1
1,9

koeien met
S.nr. tussen
680.000 en 690.000

A-pos.
A-neg.
onbekend

43
83
35
161

78
144
43
265

1,8
1,7
1,3
1,6

materiaal

In de groep koeien met de hoge frequentie voor net gen AA, dus dieren met
S.-nr.tussen 600.000en610.000,stammen ermeerafvanA-positievevadersen
minder vanA-negatieve dan indegroepkoeien metdelagefrequentie voor het
gen AA (S.-nr. van 680.000-690.000). Als in de beide groepen de genen-frequentiesbijdevaders,gewogennaarhun aantallen dochters,worden berekend,
komen daaruit devolgende waarden:
vaders van koeien met S.-nr. tussen 600.000 en 610.000: frequentie van AA:
1-1/ 104
=0,32;
r 124 +104
vaders van koeien met S.-nr. tussen 680.000 en 690.000: frequentie van A^
144
144 = 0,19.
Dit verschil in genen-frequenties tussen degroepen vaders verklaart grotendeelshetverschilingenen-frequenties tussendegroepenkoeien.

- ] / 78 +

5.5.4. Verschillen ingenen-frequenties tussen werkgebieden van K.I.-verenigingen
5.5.4.1. Materiaal en methoden
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van K.I.-verenigingen, verzameld door het Rijksveeteeltconsulentschap voor de Kunstmatige
Inseminatie. Van elke K.I.-stier is opgegeven hoeveel koeien perjaar drachtig
geworden zijn na inseminatie met sperma van dit dier.
Met behulp van deze gegevens ishet percentage van de kalveren nagegaan,
dateenbepaaldebloedgroepvandevadersgeerfdheeft. Dezeberekeningen zijn
uitgevoerdperK.I.-verenigingover2opeenvolgendeboekjaren. Daarbij isaan90

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)

genomen,dathetpercentagelevendgeborenkalverenvoorelkestierevengroot
is.Eveneensisverondersteld,datdebloedgroep-genenvandestierenuitsplitsen
volgensdewettenvan MENDEL,zodatbinneneenbloedgroep-systeem50% van
denakomelingenhet eneallelkrijgt vandevaderen50% hetalternatieveallel.
De K.I.-verenigingen waarin dit onderzoek is uitgevoerd, zijn zodanig gekozen, dat uit een aantal provincies 2grote verenigingen met aan elkaar grenzende werkgebieden in het materiaal voorkomen (met uitzondering van de
provincie Limburg).
Deze K.I.-verenigingen zijn:
Friesland:
Knijpe e.o.
te Oranjewoud,
Stellingwerf
te Nijeholtpade,
Drente:
Coop. Landbouwbank
teMeppel,
Coop. Ver. voor K.I.
teBeilen,
'Midden Drenthe' G.A.
teAlmelo,
Overijssel:
Coop. K.I.-ver.Twenthe
te Hellendoorn,
De Samenwerking
te Stompetoren,
Noord-Holland: Alkmaar e.o.
te Schagerbrug,
Hollands Noorden
te Gouda,
Zuid-Holland,
Gouda e.o.
teZoetermeer,
De Horizon
te Wijnandsrade.
Limburg:
Zuid-Limburg
Deberekeningen zijn uitgevoerd metdegegevensoverdeboekjaren 1961en
1962, zodat binnen en tussen verenigingen vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Het onderzoek strekt zich uit over debloedgroep-systemen A, B,F-V,
L, Men Z.
5.5.4.2. Uitkomsten
In tabel 5.13.zijn depercentagesvandeverwachtekalveren,dieeenbepaald
bloedgroep-genvanhunvaderkrijgen,vermeld.Dezepercentageszijnberekend
uithetaantalkoeien,datdrachtigisgewordenvandezestieren.
Dewijze van berekenenzalmeteenvoorbeeldwordentoegelicht.IndeK.I.vereniging Knijpe zijn 11764 koeien in het jaar 1961 drachtig geworden na
kunstmatigeinseminatie.Vandegebruiktestierenhadden5 hetgenotypeAA/A .
Van deze 5stieren zijn achtereenvolgens 2974,603,456,463en 522,in totaal
5018koeien drachtiggeworden.Aangenomenwordt,datdehelft vanhetaantal
kalveren, dat geboren zal worden uit deze koeien, van de vader het gen A
gekregen heeft en deandere helft hetgenA~.Denakomelingen van deovenge
stieren krijgen van devader alleen hetgenA~.Vande 11764verwachte kalverenzullenerdus2509hetgenAAvandevaderkrijgen; ditis21,3ADefrequenties in tabel 5.13.zijn dusdefrequenties van degenen,diedenakomelingen van devaders krijgen. Ditismaardehelft van degenen,dieby de
nakomelingenvoorkomen.Deanderehelftkomtvandemoeders.Uitdezetabel
kan e e n indruk verkregen worden over het ontstaan en voorkomen van verschillen in genen-frequenties tussen geografisch verschillendestreken
Per K.I.-vereniging zijn de gegevens over 2 opeenvolgende boekjaren ver91
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TABEL 5.13. Percentage van de kalveren, verwacht binnen de werkgebieden van een aantal K.I.-verenigingen

K.I.-vereniging
boekjaar

Stellingwerf

Knijpe

Over ijssel

Drenthe

Friesland

provincie

1961

1962

1961

21,3
82,6
20,7

22,4
84,4
20,7

20,0
94,7
40,8

8,0

8,8
5,1

1962

Hellen doom

Beilen

Meppel
1961

1962

1961

1962

20,8
83,6
37,8

10,4
87,3
27,7

28,8
87,9
17,7
17,6
15,4
20,8
21,6

32,4
83,9
19,7

1961

1962

allel

AA
FF
LL
MM
Zz
B'2

gBGKOxY 2 A'0'H,

B" H «
fiG^E'!

BE'»

BH«

BBOiA'E'sG'^
gB0 1 Y,0'H 1
gBO,A'E' 3 I'Hj

overige
onbekend
aantal stieren
aantal drachtige koeien

9,6

4,3

8,7

95,0
26,3
16,1

88,7
19,7
22,1

21,9
28,2
12,9

7,1

4,4

26,4
20,5

30,9
19,1

1,7
3,4
5,4
8,9
3,8
0
9,2
9,1

7,7
1,4
6,2

1,1

3,2

4,3

4,7

21,7
21,4
29,3
11,7

14,4
20,7
27,6
11,6

18,4
22,7
16,3
14,1

16,7
22,9
17,1
12,0

1,5

3,2

3,8
4,8
5,4
5,1
0
0

2,8
3,7
5,0
6,1
0
0,9

8,1
1,7

3,5
2,6

15,0

10,6

8,9

7,4

15,7

23,8

11,1

11,5

1,6
0
1,3

2,1
0
0

5,8
0

25,1

18,4

21,5

17,3

14,7

1,8
15

0
16

0
23

1,2
21

1,2
25

9,0
0
4,7
7,4
0,2
16

18689

19284

10,1
44,4

37,2

8,7
3,9
2,0
9,4
2,6
1,9
0
0

9,1
5,4
4,8
8,1
3,6
4,9
0
0

27,1

0
16
11764

25,7
92,5
35,0

12092

60170

60464

23073

11,0

6,2
3,2
19
24270

11,6

14
13059

meld,zodat ookeenindrukverkregenwordtuittabel5.13.overdevariatiesvan
defrequenties van debloedgroep-genenin de tijd.
DeK.I.-verenigingen metaaneengrenzende gebieden,waartusseninbepaalde
bloedgroep-systemen verschilleningenen-frequenties van 10%ofmeerbestaan
zijn devolgende:
Knijpe-Stellingwerf
F F LL Z z BIa BBGKOxYaA'°'Hi
Meppel-Beilen
AA, LL', MHB 1 '"',
]_L y^M £Z gBGKOxY 2 A'0'H„ g l ' H j g E ' 8
Hellendoorn-Almelo:
Sijbekarspel-Stompetoren: L L , M M , B B G K O x Y a A ' 0 ' H 4 B G Y j E i ' B E '»
gB0 1 Y 1 A'E' s G'H 1

Zoetermeer-Gouda:
F F Z z B,a BE'8 BBOlYlA'E'sG'Hi
De K.I.-verenigingen, waarin tussen de boekjaren verschillen in genenfrequenties van meer dan 10%zijn waargenomen zijn:
Meppel:
AA,LL
Zoetermeer: Z z
Wijnandsrade: AA
Verschillen van 5tot 10%in de genen-frequenties tussen boekjaren zijn gevonden in devolgende K.I.-verenigingen:
Knijpe:
Z z ,B1*
Stellingwerf: AA, LL,Zz
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13,4

3,4
0
7,4
8,1
2,4
13
13279

"iteenbepaald bloedgroep-gen van de vaders.
Overijssel
Almelo
1961

10,1
100,0
4,5
35,1
15,3
32,8
0,9
15,8
6,3
19,7
4,0
10,3
0
7,3
2,9
0
12

1962

Sijbekarspel

Stompetoren

Zoetermeer

1961

1961

1961

12,4
95,4
7,4
27,0
17,4
25,6
4,6
12,4
7,2
21,4
3,1
11,7
0
6,7
7,2
0
15

606 11819

1962

29,9
77,9
25,9
11,4
16,9
25,2
12,2
4,5
3,7
6,9
5,3
11,8
0,8
0
29,6
0
19
17825

17232

23,7
82,5
28.4
14,3
8,5
22,5
19,3
4,0
3,8
9,8
7,3
4,6
0,6
0
28,0
0
18

32,0
79,8
35,7
0
9,4
27,3
3,7
0
21,5
24,8
0
0
4,7
4,7
13,3
0

7945

Limburg

Zuid-Holland

Noord-Holland

1962

31,0
76,8
41,8
3,4
11,6
23,7
7,4
0
21,7
20,9
0
0
3,9
7,7
14,7
0
9
7905

1962

28,6
98,0
24,3
13,3
4,7
35,5
17,6
0
13,7
0
2,0
25,7
0
0
5,5
0

26,7
98,3
27,9
5,6
15,1
28,5
17,4
0
8,0
0
1,7
26,3
0
8,1
10,0
0
9
8846

Gouda
1961

21,1
86,2
17,3
6,8
27,5
17,4
22,9
5,5
15,9
14,2
3,6
1,9
0
0
14,1
4,5
12

Wijnandsrade

1962

1961

22,1
84,0
21,2
6,7
28,8
18,0
23,1
8,3
12,5
16,0
5,6
2,1
0
0
9,7
4,7
12

8704 15755 15234

20586

1962

20,9
84,7
19,3
13,5
11,9
31,6
10,1
2,2
9,2
22,9
5,8
4,8
0
0
10,6
2,9
20

31,8
89,9
20,6
14,2
4,6
38,7
11,1
0,9
3,2
16,5
8,5
8,5
0
0
9,0
3,6
22

19956

Meppel:
BH«
M M Z Z B1* BBGKOxY2A'0'H4 gBO,A'E'8I'Hj
Beilen:
Hellendoorn: A A , F F , L L , ' M M , B"H«
Almelo:
MM , B1'
Sijbekarspel: AA, zz, gBGKO x Y 2 A'0'H 4 gBOtYjA'E'aG'H,
Stompetoren: LL
Zoetermeer:
MM,B g C Y ^ E ' !
Wijnandsrade
ijiuuiuwaue: F F , Z z , B'% BGY*E'S B E \
. , , . • . ,
De verschillen in de frequences van de B-allelen zijn kleiner dan die in de
overigesystemen.InhetB-systeemzijneengrootaantalallelenbekend,waarvan
de meeste een lage frequentie hebben. De kans, dat in deze allelen grote trequentie-veranderingen voorkomen isklein.
5.5.5. Verschillen ingenen-frequenties tussen bedrijven
5.5.5.1. Materiaal en methoden
Van eenaantal vooraanstaande fokbedrijven indeprovincie Friesland isnagegaan hoeveel dieren op bloedgroepen onderzocht zijn. Perbednjf ishet percentagedierenmetdebloedgroepen A,L,MenZ taefcend.De frequentsvan
de allelen van het F-V-systeem en van een aantal van het B-systeem zijn berekend.
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5.5.5.2. Uitkomsten
De uitkomsten zijn verzameldintabel 5.14.
TABEL 5.14. Percentage dieren met de bloedgroepen A, L. M en Z en frequenties vande
allelen FenVenvaneenaantal allelen van hetB-systeem binnen 6Friesefokbedrijven.
Bedrijf

1

aantal onderzochte dieren

287

2

3

270

234

4
218

5
156

6
147

percentage dieren met A
percentage dieren met L
percentage dieren met M
percentage dieren met Z

26,5
34,5
15,0
21,6

4,1
29,3
42,6
34,8

33,8
38,9
30,8
38,5

34,4
23,9
44,0
16,5

34,0
70,5
40,4
12,8

51,7
51,0
30,6
21,1

frequentie van F F
frequentie van F v

88,7
11,3
20,7
3,7
13,6
24,7
0,5
8,4
0,9

93,5
6,5
14,3
15,2
31,7
1,5
12,8
0,4
0,7
4,4
12,4

94,2
5,8
25,6
1,5
4,5
12,6
9,6
19,2
12,0
1,7

85,1
14,9

99,0
1,0

98,0
2,0

15,4
44,3
6,7
6,0
10,3
2,1

41,0
3,8
4,2
6,7
10,6
5,1
3,8
0,6
1,9

12,9
19,0
21,8
2,7
1,0
6,1
3,4
0,7

frequentie vanB1*
frequentie van BE'»
frequentie van BT'H«
frequentie van BBGKOxYaA'°'H«
frequentie vanBGY*E'i
frequentie van B B O I Y A ' E ' 3 G ' H I

frequentie van BBO»A'E'>I,H«
frequentie vanBOH«
frequentie vanBH«
frequentie van B

BGK

E

H

°X '!°' I

frequentie vanBBiI»Y>E'"G'
frequentie vanB°xY2D'E'i°'H«
frequentie vanBGO»

12,2

0,4

0,2
1,5
0,6
1,3

0,7
1,6

24,5
8,7

0,3

4,8

De variatie inhetpercentage A-positieve dieren opdeze fokbedrijven ishet
grootst enloopt van4,4tot 51,7%.Ookindeandere systemen bestaanaanzienlijke verschillen.
5.5.6. Conclusies
A-negatieve stieren hebben gemiddeld meer zoons en kleinzoons, dievoor
defokkerij bestemd zijn, dan A-positieve stieren.
Het verschilinfrequentie vanhetgenAAtussen stieren met 1 zoon en stieren
met 5zoons(ziehoofdstuk 4)isgedeeltelijk teverklaren uithetfeit, dat destierenmet5zoonsinmeergevallenafstammenvanA-negatievevadersenmoedersvaders danstieren met1zoon.
Hetverschilinfrequentie vanAAtussengroepenkoeienkangrotendeels verklaard worden door verschillen infrequentie van hetgen AA tussen devaders
van deze groepen koeien.
Depopulatie isniethomogeen.Erbestaan tussen gebieden entussen bedrijven verschillen ingenen-frequenties. Tussen dieren, geboren in opeenvolgende
jaren, kunnen ookverschillen ingenen-frequenties optreden. Deze verschillen
kunnen grotendeels verklaard worden door verschillen in genen-frequenties
tussen devadersvan deze dieren.
"4
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6. D I S C U S S I E
6.1. D E PLAATS EN DE STRUCTUUR VAN DE BLOEDGROEPEN

In hoofdstuk 1zijn de bloedgroepen gedefinieerd als erfelijk bepaalde substanties met antigene eigenschappen, voorkomend aan de erythrocyten. Deze
definitie is voortgekomen uit de praktijk van het bloedgroepen-onderzoek.
Later onderzoek heeft iets geleerd over de plaats waar zij zich bevinden en over
de chemische structuur ervan.
Bloedgroepen zijn waarschijnlijk bestanddelen van de stromata van de erythrocyten. ROYAL e.a. (1953) en PATRAS en STONE (1960) hebben aangetoond,
dat met stromata van runder-erythrocyten, antilichamen gericht tegen bloedgroep-factoren van deze erythrocyten, geabsorbeerd kunnen worden.
Over de stromata is nog weinig bekend. DUKES (1955) vermeldt twee theorieen over de vorm vande stromata. Volgenssommigenishetstromaeenblaasje,
waarin zich het hemoglobine bevindt en volgens anderen is het te beschouwen
als een sponsachtige massa, waartussen zich het hemoglobine bevindt.
Onderzoek naar de chemische samenstelling van de stromata van rundererythrocyten heeft geleerd, dat polysacchariden een belangrijk bestanddeel ervan zijn (ROYAL e.a., 1953; UHLENBRUCK en SCHMID, 1962). De bloedgroepsubstantie J, die in het serum voorkomt en door de erythrocyten kan worden
opgenomen, is volgens THIELE en URBASCHEK (1966) een glycerofosfatide.
Onderzoek naar de samenstelling vandeantigenen vanhet ABO-systeemvan de
mens heeft aangetoond, dat deze antigenen polysacchariden zijn. De specificiteit wordt bepaald door een of twee suikermoleculen aan het einde van de
polysaccharide-keten (BOYD, 1962; RACE en SANGER, 1962).
Over defunctie van debloedgroepen aan deerythrocyten isnogmets bekend.
Het meest waarschijnlijke is, dat zij iets te maken hebben met de vorm en de
stofwisseling van de erythrocyten. Verder biochemisch en physiologisch onderzoek naar de bloedgroepen zal hierover misschien meer kunnen leren.
Het tot nu toe meest bestudeerde facet van de bloedgroepen is hun erfelijk
bepaald zijn. Hierop berusten de meeste toepassingen van het bloedgroepenonderzoek.
6.2. HET BEGRIP GENETISCHE POLYMORFIE

Een van de meest opvallende kenmerken van debloedgroepen isde grote verscheidenheid. Behalve een groot aantal loci, die alle van invloed zijn op de
structuur van de stromata, zijn op de meeste locimeer dan tweeallelen bekend.
Deze multiple allelie is bij runderen wel het meest uitgesproken op de B-locus
Dergelijke loci met multiple allelen komen bij allerle, o r g a « voor en
geven aanleiding tot een genetisch bepaalde veelvormigheid. Het ^ « « * »
uitvoerig beschreven door FORD (1961, 1965). Hij verstaat onder^de genet^che
veelvormigheid 'het naast elkaar voorkomen in hetzelfde S ^ ™ ™ * *
meer discontinue vormen van een soort (species) in zodanige proport.es, dat
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deminstvoorkomende vormnietzondermeerdoor herhaalde mutatiein stand
gehoudenkanworden'.Hijzegteruitdrukkelijk bij,datrasseneneigenschappen
met continue variatie buiten dezedefinitie vallen.
Toegepast op de bloedgroep-loci betekent het begrip genetische polymorfie,
dat binnen een ras de verscheidenheid aan bloedgroepen binnen een systeem
alleen gehandhaafd kan worden als de allelen een bepaalde selectieve waarde
hebben. Door mutatie kunnen nieuwe allelen ontstaan, maar die zullen zich
alleen dan door de populatie verspreiden als zij een bepaald selectief voordeel
hebben.
Zogenaamde neutrale genen bestaan niet in dit concept. FISHER (1930) heeft
al aangetoond, dat genen,diedoor mutatie ontstaan engeen selectieve waarde
hebben, dus neutraal zijn, slechts een geringe kans hebben om zich in een
populatie te verspreiden.
De genen hebben niet alleen gunstige effecten. Volgens FORD (1965) hebben
alle of bijna allegenen een pleiotrope werking,zodat zij verschillende en vaak
ver van elkaar staande eigenschappen bei'nvloeden. Een gen kan op een eigenschapingunstigezininwerken enopeenanderein ongunstige. Dit maakt aannemelijk, datineenpopulatie defrequentie vaneengenbepaald wordt door de
balans van de ongunstige en gunstige effecten van dat gen. In de evenwichtssituatie hebben alle genen de optimale frequentie.
Debelangrijkste factor, waardoor depolymorfie in stand wordt gehouden,is
desuperioriteit inaanpassingvan deheterozygoten (FORD, 1965).Dezesuperioriteit hoeft maar geringtezijn omaldit effect tehebben.Na het moment van
selectie zijn er meer heterozygoten, dan op grond van de wet van HARDY en
WEINBERG verwacht mogen worden. Bij sommige onderzoekingen naar het
verband tussen bloedgroepen en andere eigenschappen van dieren is dit ook
gevonden.Volgens ASHTON(1965b)isde Tf-locus van runderen een voorbeeld
van een genetische polymorfie, die in gebalanceerd evenwicht is.
Verschillende onderzoekers nemen aan, dat een verandering in milieu een
verschuiving van de genen-frequenties veroorzaakt. In sommige gevallen is dit
ook aangetoond. Onderzoek met debloedgroepen van mensen en dieren heeft
uitgewezen, dat dit niet het gevalbehoeft te zijn. NIJENHUIS (1961, 1965) heeft
bij de mens gevonden, dat het milieu geen invloed heeft op defrequenties van
debloedgroep-genen.Hijtoondeaan, dat degenen-frequenties sterkverschillen
tussen volken, levend in eenzelfde gebied als bijvoorbeeld tropisch Afrika of
tropisch Amerika.Anderzijds hebben Indianen, levend in Noord-, Midden- en
Zuid-Amerika sterk overeenkomstige genen-frequenties. NIJENHUIS (1965)
spreekt daarom over het genetisch milieu, dat bepalend is voor de genenfrequenties. Defrequenties van debloedgroep-genen worden bepaald door het
ras en niet door het milieu waarin het ras voorkomt. In populaties, die ontstaanzijndoorkruisingen,komengeheelnieuwegenen-frequentie-patronen voor,
dieniethetgemiddeldebehoeven tezijn vandievandeuitgangspopulaties.
Onderzoek bij runderen heeft overeenkomstige resultaten opgeleverd.
JAMIESON(1966)bestudeerdedefrequenties vandegenenvandeTf-locus ineen
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grootaantal rassen binnenenbuitenhetVerenigdKoninkrijk. Runderrassenin
een zelfde gebied, als bijvoorbeeld Ayrshire, Aberdeen Angus en Highland in
Schotland hebben uiteenlopende frequenties van deallelenTfA, TfD1, TFD2 en
TfE.Daarentegen hebbendierenvanhetzelfde ras,maarinverschillendelanden
en onder verschillende klimaatsomstandigheden als regel sterk overeenkomstigefrequentie-patronen. In dit verband kan ook tabel 2.1. genoemd worden,
waaruit blijkt dat bij dezwartbonten in verschillende landen eenaantalbloedgroep-geneninvergelijkbare frequenties voorkomen.Verschillentussengroepen
van dezelfde oorsprong worden waarschijnlijk veroorzaakt door toevalsfactoren, vooral wanneer een groep ontstaan isuit een klein aantal dieren.

6.3. HET GENETISCH EVENWICHT

Volgens de theorie blijft eengenetische polymorfie bestaan zolang heterozygoten zich beter aanpassen dan homozygoten. Dit komt dan tot uiting in een
teveelaan heterozygoten eneentekort aan homozygoten invergelijking metde
aantallen, dieverwacht worden opgrond vandewetvan HARDYenWEINBERG.
Desuperioriteit vandeheterozygoten behoeft echtermaargeringtezijnomeen
bepaalde selectiedruk op de homozygoten te compenseren in een systeemmet
multiple allelen. Het zal daarom in praktijk-materiaal niet eenvoudigzijneen
dergelijke afwijking vanhetgenetischevenwichtaantetonen.Bovendienspelen
inpraktijk-materiaal andere factoren eenrol,dieook desituate vangenetisch
evenwicht beinvloeden. Het eigen onderzoek iseenanalysevan eenaantal van
InhetF-V-systeemiseenexactetoetsvoordeaanwezigheidvanhetgenetisch
evenwichtmogelijk. Deresultaten vermeldindetabellen 4.3.en4.4 wijzenuit,
dat er in het algemeengeenaanleidingisomteveronderstellen,datdepopulatie
nietinevenwicht isopdeF-V-locus.Deafwijking diegevondenisby dezoons
van de stieren met 5zoons, kan verklaard wordenuit hetafwezigzijn vantoevalsparing bij de ouders. Hierbij moet evenwel opgemerkt worden, dat tussen
destieren en koeien eenverschil bestaat in defrequentie van F (zie6.4. . ten
dergelijk verschil leidt tot een teveel aan heterozygoten in de ^omelingen
(ROBERTSON, 1965), een tegengesteld effect dus. Het teveel aan
^ f ^ f
kan uitgedrukt worden als: K f t - * ) ' - Bij debetrekkehjk ^ J * ™ ^ £
genen-frequenties diegevondenzijn, ishetteveelaanheterozygoten teverwaar
' T d e systemenA,B,L, MenZisgeenexactetoetsmogelijk, omdatnietalle
genotypen bekend zijn. Alleenbij destierenmet 5 zoonszijn^ genotyPJJol
doendenauwkeurigbekend omeenvergelijkingtemakentussendeg vondenen
verwachteaantallen (tabel4.12.en4.15.).Deze
^ f i a ^ t ^ f ^ l
de veronderstelling van genetisch evenwicht in dit s t i e r e n - m a ^ * £ * L
vaardigd is. In deze systemenzijn de genen-frequenties, waarut deverwachte
aantalfen berekendzijn,berekend onderaannamedatde P ° P ^ ^ £
is.Eengoedeovereenkomsttussendegevondenendeverwachteaantallenmdi
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viduen van elk genotype is dan een maat voor debetrouwbaarheid van deberekende genen-frequenties in dat materiaal.
Voorwatbetreft denakomelingen isnagegaan ofaan tweebelangrijke voorwaarden voorgenetisch evenwicht, toevalsparing vandeouders en afwezigheid
vanselectie,voldaan is.Opelkvandezevoorwaardenzalinhetvolgendedieper
ingegaanworden.Hierzijvolstaanmetdeconstatering,datinhetalgemeengeen
reden bestaat omaan tenemendat in dit materiaal aan dezevoorwaarden niet
voldaan is.
6.4. DE GENEN-FREQUENTIES

Inhetalgemeenzijnergeengroteverschilleninfrequenties vandebloedgroepgenen tussen deverschillende groepen dieren in het materiaal: stieren met 1 of
met 5zoons, koeien enzoons.
Door Bouw (1958) is aangetoond,datdezwartbont rundvee-populatie niet
homogeenisvoordeverdelingvandeallelenvanhetF-V-systeem.Hijvond,dat
in deprovincie Noord-Holland defrequentie van F F lager isdan in derest van
Nederland, nl.71%tegenca.88%.Ditverschilkonhijtoeschrijven aanhet feit
dat de stieren met Noordhollandse afstamming een lagere frequentie van F F
hebben dan de stieren met Friese afstamming binnen de provincie NoordHolland. Ditverschil werkt ook door in het hier onderzochte materiaal. Uit de
figuren 5.1.en 5.2. blijkt, dat er tussen N.R.S.-en F.R.S.-stieren een verschil
bestaat in defrequentie van F v . Dezeisbij deN.R.S.-stieren ietshoger dan bij
deF.R.S.-stieren endusisdefrequentie van F F lager.
Tussen stieren en koeien bestaat ook een duidelijk verschil in de frequentie
vanF FenF v . Uitdetabellen4.3.en4.4.endefiguren5.1.,5.2.en5.3.volgt,dat
defrequentie van F F bij destieren hoger isdanbij dekoeien. BOUQUET(1966a)
vond in 4van de 5onderzochte Belgische rassen bij de stieren eenhogere frequentie van F F dan bij de koeien; alleen bij het vee van Midden- en HoogBelgie was het andersom. NEIMANN-SORENSEN (1958) vond ook bij stieren een
hogerefrequentie van F F dan bij koeienvanhet Rode Deenseras.
Hetfeit datdergelijkeverschilleninverschillenderassenisgeconstateerd, zou
kunnenwijzen opselectie.Alserevenwelselectiebestaattengunstevanhetallel
F F , watafgeleid kanwordenuithetfeit datditallelmeervoorkomt bij de sterk
geselecteerdestierendanbij dekoeien, dan rijst toch devraag,waarom dit allel
nieteenfrequentie van 100%bereiktheeft. Aangenomenmoetdanworden, dat
er bij de koeien een zekere selectie bestaat ten gunste van het allel F v . Inhet
A-systeem zijn soortgelijke verschijnselen gevonden en zijn er meer gegevens
bekend. Dediscussie oververschillend gerichte selectie-verschijnselen in stieren
en koeien zal daar voortgezet worden.
InhetA-systeemzijnerverschilleningenen-frequenties tussendegroepenstierenonderlingentussen destierenendekoeien.Indefiguren5.1.en 5.2.zijn de
gegevensverzameldvanalleopbloedgroepenonderzochtestieren,ongeacht hun
gebruik in de fokkerij. Bij deze stieren is de frequentie van AA iets hoger dan
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20%.Uittabel4.11.volgt,datdezefrequentiebijdestierenmet 1 zoonongeveer
20% is en bij de stieren met minstens 5onderzochte zoons 16%.Bij demeest
vooraanstaande stieren in defokkerij isdusdefrequentie vanAAhet laagst.
Eenverklaring hiervoor isnieteenvoudigtegeven. Erzulleninhetvolgende
tweehypothesen opgesteld worden envoor zover mogelijk getoetst.
a. De mogelijkheid bestaat, dat de vooraanstaande stieren ook wat betreft
exterieur of anderszins de bestezijn en dat debloedgroep Agecorreleerd is
met een eigenschap waarop geselecteerd wordt.
Een mogelijk verband tussen debloedgroep endevruchtbaarheid,waardoor
A-negatieve stieren meer nakomelingen zouden hebben dan de A-positieve is
niet waarschijnlijk. Uit tabel 5.7.volgt, dat hetefficientie-getalvanA-positieve
stieren bijna gelijk isaan datvanA-negatieve.
b. Ookbestaat demogelijkheid, datdetopstiereneenvrijnauwverwantegroep
vormen enuit slechtsenkelefamiliesoflijnenbestaan.Alsineenofenkelevan
dezefamilies defrequentie vandegroepAlagerisdanindeandere dankandit
eenvrij grote invloed hebben opdit betrekkelijk kleinemateriaal.Argumenten
voor deze redenering zijn te vinden in tabel 5.10.en tabel 5.11 Hetpercentage
vaders en grootvaders, dat de bloedgroep A niet bezit, isbij de stieren met 5
zoons groter dan bij destieren met 1 zoon.Inditverbandisooktabel5.14.mteressant. Het daar genoemdebedrijf 2 heeft degrootste invloed opde zwartbont-fokkerij en op dit bedrijf komen bijna geen dieren voor met de bloedgroep A.
Een gevolg van het feit, dat defrequentie vanA*Wjv o o r a M ^ » t o «
lagerisdanbij andere,zou kunnen zijn, dat defrequentie vandeWocd**epA
in degehelepopulate afneemt. Dit isevenwelmetgeconstateerinhetdaartoe
opgezetteonderzoek, waarvanderesultatenzijnweergegevenm^defiguren5.L,
52 en 5.3.Het kan daaromzijn,dathet S ^ ^ ^ ^ S ^ t e r i tussendebeidegroepen stierenietsiswatvoorhet
^™J™*™£^
aal: stieren met zoons. Een andere mogelijkhetd !s dat er e e n £ ^ ^ f
richtekracht is,diedefrequentie oppeilhoudt.Het„ een t ^ ^ k U e m ^
deeltevanhetstieren-materiaal,waarindefrequentiezc,laagi»n^evMwd een
tamelijk grote invloed. Een geringe selecte-druk m<e
^
^
^
numeriek veel grotere koeien-materiaal zal voldoende zyn om een
afname in de frequentie tegen te gaan.
c+ierenomstreeks
Uit tabel 4.11. blijkt dat defrequentie van A*^ \ ^ e jongestierenoms^ee
20%ligt(nl.22% bij dezoons^ T f ^ ^ X ^ ^ 1
**
van veelgebruikte stieren). Uit tabel 5.3. bl kt dat^de eq
^
vaarskalveren ongeveer 21 %is. Bru, dus b ^ geenjers^ ^
^
^
tussen stierkalveren en vaarskalveren. Ook detrequen
o n d e r z o c hte
met 1onderzochte zoon (tabel 4110 " h p J £ « J j f j ^ m e t me er nadochters (tabel 5.3.) ligt omstreeks de20% ™
°J u e n t i el a g e r . Bijdekoeien
komelingen, vrouwelijke of mannehjke, ligt d e z , e t « ^ i e f i * 5 ^
isdeze gemiddeld wat hoger (zie detabeUen ^ H ver.
Als het verschil in frequentie tussen stieren en koeienme
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schijnsel is,datalleeninditmateriaalvoorkomt, danmoet aangenomenworden,
dat dit verschil door selectie ontstaat. Dat wil dan zeggen, dat bij de hoog
gewaardeerde stieren deafwezigheid vandebloedgroepAeenselectief voordeel
is. Bij deminder hooggewaardeerde stieren isdit dan niet ofin mindere mate
het geval,omdatdefrequentie bij dezestieren ophetniveauligtvan denogbetrekkelijk weinig geselecteerde groep stierkalveren. Bij de koeien zou juist de
aanwezigheid van debloedgroepAvoordeligzijn, omdatbijdezede frequentie
hoger isdan bij devaarskalveren. Hierbij dient opgemerktteworden, datdein
hetmateriaal opgenomenkoeienbijna uitsluitend stiermoederszijn enderhalve
een vrij sterk geselecteerde groep vormen.
Voor een verklaring van de verschillen tussen stieren en koeien in het AsysteemeninhetF-V-systeemzaldaaromeenandersgerichtonderzoek opgezet
moeten worden dan hier gedaan is.Van eengroot aantal op bloedgroepen onderzochte ouderparen zal nagegaan moeten worden hoeveel A-positieve en Anegatieve zoons en dochters geboren worden, en hoeveel met de bloedgroep
F/F, F/V of met V/V. Daarbij zullen de genen-frequenties van de vaders, de
moeders,dezoonsendedochters vergeleken moeten worden.Voorts zalnagegaan moeten worden welke dieren in het stamboek worden opgenomen en
welkenietenofervanbepaaldevadersmeernakomelingenopgenomenworden
dan van andere.
EenaspectdatmedeopselectieopdebloedgroepAkanwijzen,ishetfeit dat
hethierbeschrevenverschilinfrequentie tussen stieren enkoeien ook geconstateerd is in een aantal buitenlandse rassen. NEIMANN-S0RENSEN (1958) vond in
het Rode Deense vee bij stieren een frequentie van AA van omstreeks 18%,
terwijl die bij de koeien ruim 30% bedroeg. BOUQUET(1966a) vond in de vijf
Belgischerassen verschillen tussenstierenenkoeienvarierendvan 1 tot 24%.In
allegevallen haddendestieren eenlagerefrequentie vanAAdan dekoeien.
Defrequentie vanhetgenMMisbijdestierenmetvijfzoonshogerdanbijde
minder gebruiktestieren.Uittabel5.14.volgt,datinsommigeFriese fokbedrijvendefrequentie van debloedgroep Mhogerisdan het landelijk gemiddelde.
Uitfiguur 5.2.blijkt, daterinFrieslandeenzekeretoenameisvande frequentie
vandezebloedgroep.Tussendekoeienuithetmateriaal:stierenmet5zoonsen
stierenmet 1 zoonisookeenverschilinfrequentie vandebloedgroep M,zoals
isaftelezenuit tabel 4.11. Hiervoor iswaarschijnlijk geenandereverklaring te
gevendan toevalsinvloeden.
Uit defiguren5.1.,5.2.en 5.3.blijkt, dat in sommigegroepen van hetmateriaal de frequences van bepaalde bloedgroepen sterk kunnen schommelen. De
grootste variatie iswelgevonden in defrequentie vanhetgenLL.Aangenomen
moet worden, dat toevalsinvloeden hierbij een grote rol spelen. Dit blijkt nog
duidelijker uittabel5.9.,waarindefrequentie vanAAisweergegevenvoorgroepen koeien met opklimmend stamboeknummer. Tussen ogenschijnlijk gelijkwaardige groepen koeien bestaan soms grote verschillen in genen-frequenties.
Uittabel5.12.volgt,dateengrootdeelvandezeverschillenisterugtevoerenop
deafstamming van de koeien.
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Deverschilleningenen-frequentiestussenstierenenkoeienzijnnietgrootinhet
B-systeem.DeB-groepBGKOxY2A'0'H4komtbijdestierenmeervoordanbij
de koeien. Bouw (1958) heeft aangetoond, dat dezegroep voornamelijk door
destier Anna's Adema 30587F.R.S.isverspreid.Onder destierenkomenrelatiefmeernakomelingenvoorvandezestierdanonderdekoeien.Uittabel4.16.
volgtook, dat deB-groepen I'H4 enH4ietsmeervoorkomenbijdestierendan
bijdekoeien.Inbepaaldeinvloedrijke stierenfamilies komendezebeidegroepen
vrij vaak voor en dit verklaart welhet verschil.Waarom degroep BC^YgD'Ii,
bij de koeien zoveel meer voorkomt dan bij de stieren isniet duidelijk. Merkwaardig is wel, dat juist deze groep in de publicaties van RENDEL (1961a) en
van NEIMANN-SORENSEN en ROBERTSON(1961)genoemd wordt in verband met
een hoog vetgehalte in demelk (zieook2.6.).
ZURKOWSKI en Bouw (1967)hebben het verloopvan defrequenties vaneen
aantal B-groepen nagegaan in jaargangen stieren. Bij de meeste B-groepen
warenerwelfluctuaties,maarinhetalgemeenwasergeentendenstottoenemen
of afnemen van de frequenties. Alleen de groep BGKOxY2A'0'H4 vertoonde
een sterke toename bij stieren geboren tussen 1950en 1958;daarna wasdeze
groep constant.
6.5. TOEVALSPARING

Hetinhoofdstuk 4gebruiktemateriaallaatgeenexactetoetsvoorhetparingssysteem toe, omdat in dit materiaal verschillende invloeden tegelijkertijd
werken.
Inde eerste plaats moet nagegaan worden of alle ouderdieren evenvruchtbaar zijn. In de praktijk ishet geen uitzonderingdat, alseenkoeniet drachtig
isgeworden na 6eninseminatie, spermavaneenanderestiergebruikt wordtals
dekoe weer tochtig is.Bestaat er nu eenverband tussen eenbloedgroep ende
vruchtbaarheid van stieren, dan zou daardoor geen toevalsparing meer plaats
kunnen vinden. Uit tabel 5.7. volgt, dat er geen grote verschillen bestaan in
efficientie-getallen tussen stieren, dieingedeeldzijn naar hetbezitvanbepaalde
bloedgroepen. Het isdus niet waarschijnlijk, dat verschillen in vruchtbaarheid
tussen stieren een afwijking van de toevalsparing ten opzichte van de bloedgroepen zullen veroorzaken.
In de tweede plaats bestaat demogelijkheid, dat nakomelingen met eenbepaald genotypeminderlevensvatbaardananderezijnof omandereredenenuitgeselecteerd worden. Bepaalde genotypen kunnen slechts uit bepaalde oudercombinatiesontstaan. In het onderzoek is uitgegaan van ouders ennakomelingen, die op bloedgroepen onderzocht enookgeselecteerd zijn. Is in de nakomelingen een bepaald genotype in zekere mate uitgeselecteerd, dan moet
dit blijken uit het feit, dat bepaalde ouder-combinatiesminder vaak voorkomen dan verwacht wordt. In 6.6.zal nader ingegaan worden op selectieonder
de nakomelingen.
AT M
In tabel 4.13.zijn de toetsen voor toevalsparing voor de systemen A, L , M
enZweergegeven. Geenvan de 8toetsenleverdeeensignificant resultaat.OoK
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in tabel 5.5.isgeenafwijking gevondenvan deverwachteaantallenouder-combinaties in het A-systeem.
InhetF-V-systeem isin het materiaal: stieren met 5zoons een significante
afwijking van toevalsparing gevonden. In het materiaal: stieren met 1 zoon
gaat de afwijking in dezelfde richting, maar is minder groot (zie de tabellen
4.5.en4.6.).Dezeafwijking kanverklaard wordenuithet feit, datdepopulatie
niet homogeen is voor de verdeling van de bloedgroepen F en V. Dit is al
tersprakegekomenin6.4.Inditmateriaalkomendeouder-combinatiesF/F x
F/F, F/V X F/V en F/V X V/V, dus in het algemeen degelijksoortige, vaker
voor dan de andere.
Voor de afwijkingen in het F-V-systeem is nog een andere verklaring denkbaar, nl. bloedgroep-antagonisme tussen moeder en nakomeling. Zoals is uiteengezet in 2.4. kan een moederdier antilichamen vormen tegen bloedgroepfactoren, diehet foet welendemoedernietbezit. Bijhet rund zullen dezeantilichamen waarschijnlijk alleen via het colostrum denakomeling bereiken.
InhetF-V-systeem, met tweeallelen endriegenotypen,zoudit antagonisme
hierop neerkomen, dat alleen homozygote moeders antilichamen kunnen vormen tegen eenfactor van him heterozygote nakomelingen.Dezenakomelingen
zouden dientengevolge in het nadeel zijn ten opzichte van andere, waardoor
bepaalde ouders-nakomeling-combinaties minder vaak voorkomen dan normaliter verwacht mag worden.
Eenbloedgroep-antagonisme zouderesultaten vandetoets op toevalsparing
kunnen be'invloeden. De volgende ouder-combinaties leveren heterozygote
nakomelingen uit homozygote moeders:
moeders x vaders
F/F
F/V
F/F
V/V
V/V
F/F
V/V
F/V
In detabellen 4.5.en4.6.blijken deeerste3hiergenoemdecombinatiesjuist
dietezijn,waarvanhetgevondenaantal kleinerisdanhetverwachte.Alleen bij
de4decombinatie,moedersmetV/V XvadersmetF/V,dietrouwens ookweinigvoorkomt in dit materiaal, isdeze situatie omgekeerd. De gegevens uit de
tabellen 4.5. en 4.6. zouden dus kunnen pleiten voor een bloedgroep-antagonisme in het F-V-systeem.
Erzijn evenwelookargumentenaantevoeren, dieditnietbevestigen.Alleen
heterozygote individuen kunnen telijden hebben van bloedgroep-antagonisme.
Bijgevolg moet er dan een tekort aan heterozygoten verwacht worden. In de
tabellen4.3.en4.4.isin6groependierenhetgenetischevenwichtopdeF-V-locus
getoetst. In slechts 1 geval is een significante afwijking van de evenwichtssituatie gevonden. Bij de zoons van de veelgebruikte stieren zijn er te weinig
heterozygoten.
Uithomozygote moeders,gepaard metheterozygotevadersworden homozygote en heterozygote nakomelingen verwacht in de verhouding 1:1. Als er iiu
bloedgroep-antagonisme optreedt, zullen er meer homozygote en minder hete102
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rozygote nakomelingen uit dezeouder-combinaties verwacht worden.Uittabel
4.7.blijkt, dat uit vaders met F/V enmoedersmet F/F nakomelingen met F/F
enmet F/V gevonden zijn ingelijke aantallen. Uit vadersmet F/V en moeders
met V/V worden te weinig heterozygote nakomelingen gevonden.Wordende
nakomelingenuitdezeouder-combinatieinbeidedelenvanhetmateriaalsamen
genomen,dan zijn er7nakomelingen metF/Ven 18 metV/Vgevonden, terwijl
deverwachte aantallen 12,5en 12,5zijn. Het verschiltussen dezegevonden en
verwachte aantallen is significant. De absolute aantallen zijn evenwel klein.
In de systemen A, L, M en Z zou een bloedgroep-antagonisme tot uiting
kunnenkomenindecombinatievanstierenmetdebloedgroepenkoeienzonder
debloedgroep. Daaruitmoetendanteweinignakomelingen metdebloedgroep
voorkomen in het materiaal, dat gepresenteerd is in de tabellen 4.10. en5.1.
Geheelanaloog met deredenering voor het F-V-systeem zou bloedgroep-antagonismeookindezesystemeneenafwijking vantoevalsparingveroorzaken.Uit
detabellen4.13.en5.5.blijkt,datergeenafwijking vantoevalsparingvoorkomt.
Bloedgroep-antagonismezouookdeverhoudingvandenakomelingenmeten
zonder de bloedgroep uit de combinatie van stieren met en koeien zonder de
bloedgroep wijzigen in die zin, dat er te veel nakomelingen met en te weinig
zonder debloedgroep voorkomen. Uitdetabellen 4.14.en5.6.volgt,datereen
goede overeenstemming istussen degevonden endeverwachteaantallennakomelingen met enzonder debloedgroep vanvadersmetdebloedgroep. Eenuitzondering moet evenwel gemaakt worden voor dezoons van de veelgebruikte
A-positieve stieren(tabel4.14.).Hetdaargeconstateerdeverschilzouinderdaad
verklaard kunnen worden door bloedgroep-antagonisme. Maar dan is niet te
verklaren, waarom dezeafwijking niet voorkomt in het materiaal: stieren met
1zoon, ofinhet materiaal: stierenmetdochters.
6.6. SELECTIE

De in de praktijk belangrijkste factor, die het genetisch evenwicht kan verstoren, is selectie. Door selectie treden veranderingen opin degenen-en inde
genotypen-frequenties. In hoofdstuk 4isnagegaan in hoeverre selectie de verdelingvan degenenvandeoudersoverdenakomelingenbeinvloedt.Daarbijis
hetuitgangspunt,dat zonder selectiede2allelenvaneenouderdier gelijke kansen hebben omin denakomelingen voor te komen. Er zijn verschillende fasen
indelevensloopvan eenindividu teonderscheiden,waarin selectieplaatsvindt.
Hetisindeeersteplaatsdenkbaar, dateralselectieoptreedt opdegeslachtscellen,waaruit eenindividumoetontstaan. Eenzaadcelofeeneicel,dieeenbepaald allel dragen,zouden misschienminder kanshebben omtebevruchten of
bevrucht te worden dan die cellen die het alternatieve allel dragen. In dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aanantigenenvandespermacellen,d ie
een immunologische reactie oproepen in de vrouwelijke geslachtsorganen,
waardoor de bevruchtingskansen verminderen. Voor een literatuuroverzicht
overdit onderwerpzijverwezennaar KATSH(1959).Overdevraagofdebloedgroep-antigenen van het rund ook voorkomen aan de zaadcellen is geen eenMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12 (1967)

stemmig antwoord te vinden in de literatuur. DOCTON e.a. (1952) beweerden,
dat de bloedgroep-antigenen wel aan de zaadcellen voorkomen, maar onderzoek van SCHMID (1960) konditniet bevestigen.
ASHTON en FALLON (1962) vonden in hun materiaal een effect van de trans-

ferrine-locus opdevruchtbaarheid vanstieren. Zijkonden daarvoor geenverklaring geven.
Uithetonderzoek, beschreven in5.3.entabel 5.7., isgeen verband tusseneen
aantal bloedgroepen endevruchtbaarheid van stierenafte leiden.Degemiddelde efficientie-getallen van groepen stieren, ingedeeld naar de bloedgroepen,
varieren slechts weinig. Over een mogelijk verband tussen bloedgroepen en
vruchtbaarheid vankoeien isgeen nader onderzoek uitgevoerd.
Een ander aspect vandeselectie dieal optreedt bijdeouders, ishetfeit dat
niet alle stieren even vaak gebruikt worden. Ditisdereden, waarom hetmateriaal in hoofdstuk 4 ingedeeld isin 2 groepen en binnen degroepen per stier
evenveel nakomelingen genomen zijn. Daardoor ishetmogelijk binnen elk van
de 2 groepen een eventueel selectie-effect op de bloedgroepen te bestuderen.
Verschillen tussen degroepen kunnen indicaties zijn voor eenselectief gebruik
van de stieren.
In hetvoorgaande (6.4.)isalgesproken over hetverschilinfrequentie van de
bloedgroep Atussen stieren met5zoons endie met 1zoon. Indegroep stieren,
waarvan minstens 5zoons opbloedgroepen onderzocht zijn, isdefrequentie van
A A lager danbijde stieren, waarvan minder dan5zoons onderzocht zijn (zie
tabel 4.11.).
Uit degegevens, verzameld intabel 5.3.en5.7. kunnen ook aanwijzingen verkregen worden over een eventueel selectief gebruik van stieren met bepaalde
bloedgroepen. Daartoe is in tabel 5.7. de laatste kolom toegevoegd met de
gemiddelde aantallen drachtige koeien perstier. Voor watbetreft de enkelvoudige systemen zijn de verschillen in het algemeen niet zo groot. Alleen de14
stieren methetgenotype F v / F v hebben gemiddeld eenaanzienlijk lager aantal
drachtige koeien dande stieren metF F /F F of F F /F V . De stieren metde bloedgroep Mhebben eenhoger aantal dandiezonder debloedgroep. Destieren met
de in deze tabel opgenomen B-groepen hebben gemiddeld een hoger aantal
drachtige koeien danhettotaal gemiddelde over alle stieren. Dithoudt indat,
wanneer andere B-groepen in de beschouwing opgenomen worden, er waarschijnlijk ookgroepen stieren zullen zijn meteenzelfde bepaalde bloedgroep en
een lager gemiddeld aantal drachtige koeien. Voortgezet onderzoek over meerdere jaren zal moeten aantonen of dergelijke verschillen systematisch zijn, en
derhalve de genen-frequenties blijvend beiinvloeden, of toevallig.
Het onderzoek naar de veranderingen in genen-frequenties over een aantal
jaren isin dit opzicht ook vermeldenswaard. Uitde figuren 5.1. 5.2. en 5.3.
konden geen duidelijke tendenzen opgemaakt worden (zieook 6.4.)."'
Selectie kanook aangrijpen op de nakomelingen, zowel prenataal als postnataal. Ditkomt voor alsbepaalde genotypen meer gevoelig zijn voor ziekten
en dergelijke danandere ofals bepaalde genotypen quaexterieurbeter zijn dan
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andere. Deze vorm van selectie is de meest gecompliceerde in het materiaal:
stierenmetzoons,omdatindepraktijk eenaantalfactoren bepalen ofeenstierkalfaangehouden wordt ofnietenofhetaangebodenzalwordenvoordestamboekkeuring.
Voorts kan in ditverband nogdemogelijkheid vanbloedgroep-antagonisme
tussen moeders en nakomelingen vermeld worden als een oorzaak van selectie
opbepaaldegenotypen. In2.4.enin6.5.ishieropalingegaan.In6.5.wordthet
genoemdalseenmogelijkeverklaringvoorafwijkingen, diegevondenzijninhet
F-V-systeem.
Tenslottezijnoggewezenophetfeit,daterineersteaanlegmeerstierkalveren
dan vaarskalveren ontstaan. Embryonale sterfte komt evenwel meer voor bij
stierkalveren dan bij vaarskalveren, zodat bij degeboorte de geslachtsverhoudingongeveer 1:1 is.Dusprenataalworden stierenalscherpergeselecteerd dan
koeien. Of dit verschijnsel mede een oorzaak kan zijn voor de verschillen in
genen-frequenties tussen stieren en koeien isnogniet onderzocht.
Inhetmateriaal:stierenmetzoonsinhoofdstuk 4isnagegaanofdegevonden
aantallen nakomelingen meteenbepaaldfenotype inovereenstemmingzijnmet
deverwachte aantallen. Afwijkingen kunnen ontstaan door hetparingssysteem
vandeoudersofdoorselectie.Uithetonderzoekisgebleken,datinditmateriaal
het paringssysteem waarschijnlijk toevalsparing is. Alleen in het F-V-systeem
isdaarvaneen afwijkinggevonden.Uit hetvoorgaande isgebleken, dat ergeen
verschillen invruchtbaarheid zijn bijdestieren,diedegenotypen-frequenties in
hun nakomelingen beinvloeden. Selectief gebruik van de stieren is uitgesloten
door van elke stier evenveel nakomelingen in het onderzoek te betrekken, nl.
1 of 5. Verschillen tussen de gevonden en verwachte aantallen zoons kunnen
dus grotendeels toegeschreven worden aan selectie in dezezoons.
InhetF-V-systeemkunnendeverwachteaantallennakomelingenrechtstreeks
berekend worden zonder eerst de genen-frequenties te berekenen of toevalsparingteveronderstellen. Uittabel4.7.blijkt, datergeengroteverschillen zijn.
Ook in het B-systeem kan rechtstreeks nagegaan worden of selectie optreedt
opdeB-groepen indenakomelingen. Erzijn enkelesignificante afwijkingen gevonden, maar de mogelijkheid dat deze door toeval veroorzaakt zijn, kan met
uitgesloten worden.
De toets voor selectie in de nakomelingen in de systemen A, L, M en Z is
meer gecompliceerd. Voor de berekening van deverwachte aantallen nakomelingenzijn degenen-frequenties indeoudersnodig.Omdezeteberekenenmoet
aangenomenwordendatdeouder-populatiesingenetischevenwichtzijn.Bovendienmoetaangenomenwordendatdeoudersvolgenstoevalgepaardzijn.Inhet
voorafgaande zijngeenredenengevonden omdezeveronderstellmgenonjuist te
achten.
Uit tabel 4.14.blijkt, dat alleen in hetmateriaal:stierenmet5zoons en daar
alleen nog in het A-systeem eenafwijkingtussen degevonden en de verwachte
aantallen zoons gevonden is. Onder de zoons van A-positieve stieren zyn er
meer A-negatieve en minder A-positieve dan verwacht worden.
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Uit de oorspronkelijke gegevens in tabel 4.10. kan al afgeleid worden, dat
hier een afwijking bestaat. Alsverondersteld wordt, dat de A-positieve ouders
heterozygootzijndanwordendaaruitA-positieveenA-negatieve nakomelingen
geboren in deverhouding3:1,
A/- x A/-->(V4A/A + 2/4A/-) + */4-/-•
Er zijn echter ook homozygoot A-positieveouders.Deze geven alleen nakomelingenmetdebloedgroepA,zodatdeverhoudingindenakomelingen groter
wordt dan 3:1. Degevondenaantallen intabel4.10.zijn 128en50,duseenverhouding kleiner dan men zou mogen verwachten.
Evenzo worden uit de paringen van A-positieve stieren met A-negatieve
koeien, A-positieve en A-negatieve nakomelingen verwacht in een verhouding
groter dan 1:1.In tabel 4.10.blijkt die verhouding echter te zijn 95:117.
De verhouding 128:50 kan niet veroorzaakt worden door een bepaald paringssysteem. Hetrelatief hoogste aantalA-negatievenakomelingen uitA-positieve vaders en moeders wordt verkregen door heterozygoten met heterozygoten en homozygoten met homozygoten te paren. In dat geval is de verhouding in de nakomelingen toch altijd nog groter dan 3:1. Ook de verhouding
95:117 kan niet door een bepaald paringssysteem veroorzaakt worden. De
kleinste verhouding is 1:1, als alleen heterozygote stieren met A-negatieve
koeien gepaard worden.
Als mogelijke verklaringen blijven over selectie en toeval. Als A-negatieve
zoons meer levensvatbaar zijn of hoger gewaardeerd worden door de veehouders dan de A-positieve, dan is niet in te zien waarom dit zich niet zou manifesteren inhetmateriaal:stierenmet 1 zoon.Bovendiendoetzichdeze afwijking
voor alleen bijzoons van A-positievestierenennietbij die van de A-negatieve.
Ook de veronderstelling van selectie in de geslachtscellen van de ouderdieren
ligt om deze redenen niet voor de hand. Onderzoek in ander, vergelijkbaar
materiaalzalmoetenuitwijzen ofdezeafwijkingen systematischoftoevalligzijn.
In hetmateriaal: stierenmetdochters,beschreven in5.2.,isookgeen afwijking
gevonden in het A-systeem.
6.7. DE STRUCTUUR VANDEPOPULATIE

Uit het populatie-genetisch onderzoek in hoofdstuk 4 is al enigszins naar
voren gekomen, dat depopulatie niet homogeenis.Defrequentie van het gen
F F 1 S meenbepaaldgebiedlager daninandere.Inditverbandisooktenoemen
degelaagdheidvandestierenstapelvoorwatbetreft defrequentievanhetgenAA
Het onderzoek beschreven in 5.5.isrechtstreeks gericht op degenetische samenstellingvan depopulatie. Het meestopmerkelijke resultaat isweergegeven
mtabel 5.13.Indezetabelzijn degenen-frequenties vandestierenineenaantal
K.I.-verenigmgen verzameld en gewogen naar hun aantal verwachte nakomehngen m de betreifendejaren. Tussen K.L-verenigingen met aaneengrenzende
geheden bestaan somsgrote verschillen in defrequenties van bepaalde genen.
Ook bmnen K.I.-veremgmgen kunnen tussenjaren aanzienlijke veranderingen
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optreden.Dezeverschillenzijngeheelteverklarenuithetgebruikvandestieren.
Van sommige stieren worden veelinseminaties verricht en van andere weinig.
Door de kleine aantallen stieren per K.I.-vereniging speelt ook het toeval een
rol.In sommigeK.I.-verenigingenwordenbijvoorkeur stierenuiteenbepaalde
familie of uit een bepaald fokbedrijf gebruikt.
In de koeien-populaties in dewerkgebieden zullen ookvanjaar totjaar veranderingen in de genen-frequenties optreden. Deze veranderingen zijn waarschijnlijk nietzogrootalsdieindestieren-populatie.Degenenindekoeienzijn
voor de helft afkomstig van de vaders. De verschillen tussen de vadergroepen
worden dusgehalveerd indejaargangen nakomelingen. Demoedersvandenakomelingen zijn van verschillendejaargangen waardoor verschillen in de frequenties van degenen, die denakomelingen van demoeders krijgen, inzekere
mate genivelleerd worden. Anderzijds zal selectie ook in de koeien-populatie
vaninvloedzijn opdegenen-frequenties. Vanbepaalde stierenwordteenhoger
percentage dochters aangehouden dan van andere. Bovendien zal de bruikbaarheidsduur vandedochtersvangoedestierenlangerzijndandievanandere.
Tussenkleinereeenhedenzullendeverschilleningenen-frequenties noggroter
worden. Hiervan geeft tabel 5.14.eenindruk. Voor desystemen A,L, MenZ
zijn niet de genen-frequenties vermeld maar de fenotypen-frequenties, omdat
niet nagegaan kan worden of erbinnen debedrijven genetisch evenwicht is.In
het B-systeemzijn vandemeestedierendegenotypenbekend,zodatdeintabel
5.14. vermelde genen-frequenties de werkelijke dicht benaderen. De hier gebruikte bedrijven zijn vooraanstaande fokbedrijven in Friesland. Degenenvan
de dieren, voorkomend op deze bedrijven, hebben een ruime verspreiding gekregenindeheleNederlandsezwartbontrundveestapelviadeopdezebedrijven
gefokte stieren.
Bepaalde stieren kunnen binnen een of enkele K.I.-verenigingen een grote
invloed krijgen en zelfs een stempel drukken op de fokkerij in een provincie.
Enkele uitzonderlijke stieren kunnen zelfs mede via hun zoons of kleinzoons
landelijk of internationaal van betekenisworden.Dergelijke invloedenkomen
tot uiting in deverdeling enhet voorkomen van bepaalde bloedgroepen.
KRAAY en Bouw (1964) hebben de frequenties van de bloedgroepen van de
zwartbonten in 3fokgebieden vergeleken. Daarbij bleek,dat deB-groepI2bijvoorbeeld in Drente-Overijssel een hogere frequentie heeft dan in Friesland,
maar dat in Noord-Holland defrequentie ervan 10% lager is. Deze groep I2
komt veel voor bij uit Friesland afkomstige stieren. De stier Adema 197,
22231F.R.S.bezat ookdezegroep.In Noord-Holland isdeinvloedvan Friese
stierengeringerdaninDrente-Overijssel. Hetisteverwachten,datde frequentie
van deze groep snel zal toenemen in Noord-Holland, omdat nu een stier die
homozygoot isvoor dezegroep, eenvooraanstaande plaats inneemt inde fokkerij in dezeprovincie.
Ook bij andere groepen zijn dergelijke verschillen tussen deze fokgebieden
aangetoond.
NIJENHUIS (1961) heeft geconstateerd, dat de Nederlandse bevolking niet
homogeenisvoordeverdelingvandebloedgroepen.Tussengemeentenvondhij
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significante verschillen in defrequenties van degenen vanhetABO-systeem.
Bouw (1958) heeft aangetoond, dat de B-groep BGKOxY2A'0'H4 sterk in
frequentie istoegenomen,van 0,7 tot 11 %,in enkelegeneraties. Dit is veroorzaakt door het intensieve gebruik van 2 stieren. In zijn materiaal kwam deze
groepmeerdan200maalvoor.In 160gevallenwasdezegroepafkomstig vande
stier Anna's Adema, 30587 F.R.S. en in 40gevallen van de koe Willemke39,
140650F.R.S.,grotendeelsviahaarzoonSudhoeksterPietEduard,35585F.R.S.
RENDEL (1963) heeft een dergelijke situatiebeschreven in het S.R.B.-ras. De
genenvaneenbepaalde stier,dieleefdevan 1930tot 1943,hebbennueenruime
verspreiding in dit ras. Naarmate de dieren in het onderzochte materiaal
nauwerverwantzijn aandezestiernemendefrequenties van degenen van deze
stier toe.Merkwaardigisinditverband dat,hoeweldezestierdegroepAbezat
endegroepLniet,defrequentie vanAniettoenamendievanLnietafnam. De
stierwashomozygootvoordebloedgroepVendefrequentie daarvanneemtook
sterk toe naarmate dedierennauwerverwantzijn aan hem.Toch kon RENDEL
geen afwijking van het genetisch evenwicht aantonen in het F-V-systeem.

6.8. CONCLUSIES

Onderzoek is uitgevoerd naar de toepassing van de bloedgroepen bij populatie-genetischestudiesinderundveestapel,teneinde na tegaan ofde verdeling
van de bloedgroepen uitsluitsel kan geven over de factoren die de genetische
samenstelling van depopulatie bepalen.
Uit het onderzoek isgebleken dat dezwartbont rundvee-populatie in Nederland met betrekking tot de verdeling van de bloedgroepen niet homogeen is.
Depopulatiebestaatuitdelen,waartussengenetischeverschillenbestaan.Erzijn
verschilleningenen-frequenties tussende fokgebieden, binnen de fokgebieden,
tussen werkgebieden van K.I.-verenigingen en tussen bedrijven. Ook in de tijd
treden er fluctuaties op in de genen-frequenties.
Uit het onderzoek isgebleken,datdezeverschillenveelaltoegeschreven kunnenwordenaan deinvloedvandestieren.Doordetoepassingvandekunstmatigeinseminatiezijn betrekkelijk weinigstierennodig,dieelk een groot aantal
nakomelingen krijgen. Toevalsinvloeden op destierenkeuzeveroorzaken daarom op korte termijn veranderingen in genen-frequenties. Ook over langere
termijn tredenerveranderingen op.Dezezijntoeteschrijven aandeinvloeddie
een of enkele stieren, medevia hun mannelijke nakomelingen op de populatie
hebben. Met het samenstellen van een representatief monster uit de populatie
zalmetdezefactoren rekeninggehouden moetenworden.
Uit het voorgaande volgt, dat de populatie niet in genetisch evenwicht kan
zijn. Onderzoek naar het bestaan van genetisch evenwicht wees echter uit, dat
iniedergevalindestieren-populatiedemeesteonderzochtelociwelingenetisch
evenwwht zijn. Het is mogelijk, dat in dit materiaal de verschillen in genenfrequenties tussendesubgroepentekleinzijn ommetdegebruiktemethodeeen
afwijking van het genetisch evenwicht aan tetonen.
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Selectie veroorzaakt eenveranderingin degenen-frequenties. Alseenbloedgroep-gen pleiotrope werking heeft en een eigenschap be'invloedt, waarop geselecteerdwordt,danisteverwachtendatereengerichteverandering optreedt in
defrequentie van dat gen. Een duidelijke toe-ofafname van defrequentie van
eenbepaald allelovermeerderegeneratiesisinditmateriaalnietwaargenomen.
In het F-V-systeem is een verschil in genen-frequenties geconstateerd tussen
stieren en koeien. Dit verschil komt ook voor bij buitenlandse runderrassen.
Een zelfde verschijnsel isgevonden in het A-systeem. Opjonge leeftijd bestaat
er geen verschil in frequentie van het gen AA tussen de beide geslachten. Op
oudere leeftijd ontstaat een verschil. Het is gebleken, dat stieren zonder de
bloedgroep A een voorkeur genieten inde fokkerij boven andere. Bij koeien
moeterselectieten gunstevandeA-positievedierenaangenomen worden.Ook
dit verschil in frequentie van AAtussen stierenenkoeien isinbuitenlandserassen geconstateerd.
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SAMENVATTING

1. Bloedgroepen-onderzoek bijrunderen
Eenoverzichtwordtgegevenoverdetechniekenendebelangrijkste begrippen
van het bloedgroepen-onderzoek bij landbouwhuisdieren. Het onderzoek bij
het rund wordt uitgevoerd met reagentia, die meestal verkregen zijn door isoimmunisatiesvan runderen. Met deinternationaal aanvaarde reagentiakunnen
nu omstreeks75bloedgroep-factoren aan deerythrocyten aangetoond worden.
Tussen een aantal van dezefactoren bestaan serologische relaties; dezezijn de
lineaireendeniet-lineairesubtypen.Defactoren wordenaangeduid metletters.
Hetbleek,dat debloedgroep-factoren erfelijk bepaald zijn. Deaanwezigheid
ervan is dominant over de afwezigheid. Later onderzoek toonde genetische
relaties tussen de factoren aan. De nu bekende factoren worden ingedeeld in
13systemen, die corresponderen met 13loci op de chromosomen (tabel 1.4.).
Binneneensysteemvormendefactoren bloedgroepen,diebestaanuit 1 ofmeer
bloedgroep-factoren. Aanvankelijk werd verondersteld, dat elkebloedgroep
bepaald wordt door een enkel allel. Recent onderzoek heeft aannemelijk gemaakt,dat degecompliceerdebloedgroepen, diebestaanuitmeerdere factoren,
bepaald worden door complexe genen.
De 13 bloedgroep-systemen worden aangeduid metletters.Het R'-S'-systeem
omvat2factoren en2allelen.In de systemen L,N,N' enT' isslechts 1factor
bekend enworden2allelenaangenomen.IndesystemenMenZzijn 2factoren
en3 allelenbekend.InhetF-V-systeemzijnmeerderefactoren bekend,waarvan
in de meesterassen slechts 2voorkomen, die elk door 1 allelbepaald zijn. De
systemen A, B, C en S omvatten elk meerdere factoren en allelen; in het Bsysteemzijn omstreeks 25factoren enenigehonderden allelen bekend.
De antigene substantie J is primair een bestanddeel van het bloedserum en
kan door de erythrocyten opgenomen worden. De concentratie van de J-substantie wordt door genetische factoren bepaald. Bij dieren, die de J-substantie
niet bezitten kan anti-J voorkomen. De concentratie van anti-J wordt door
milieu-factoren bei'nvloed.
Doormiddelvanelectroforesezijneenaantaleiwittenenenzymeninlichaamscellen en -vloeistoffen tescheiden ingenetischbepaaldevarianten. Bij het rund
zijn variaties gevonden in het hemogloblne, in de serumeiwitten transferrine,
a2-globuline, albumine en post-albumine, in de enzymen amylase, fosfatase,
esterase en koolzuur-anhydrase en in de melkeiwitten (3-lactoglobine, a-lactalbumineena-, (3-enx-caseine(tabel 1.5.).Devariantenvanelkeiwitofenzym
worden bepaald door de allelen van een locus.Tussen enkelevan deze locien
enkele bloedgroep-loci zijn koppelingen aangetoond.
2. Toepassingen van het bloedgroepen-onderzoek
Ouderschapsonderzoek. Het ouderschapsonderzoek berust op het principe,datelkebloedgroepvaneenindividuookbijminstenseenvanbeideouders
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moetvoorkomen. Komenmeerderedierenin aanmerkingvoorhet ouderschap
van een individu, dan kunnen doormiddelvan bloedgroepen-onderzoek veelal
diedieren, dieniet de ouders zijn, aangewezenworden.
Tweeling-onderzoek. Eeneiige tweelingen hebben identieke en tweeeiige tweelingen hebben in het algemeen verschillende bloedgroep-patronen.
Tweeeiigerunder-tweelingen hebben echter vaak overeenkomstigebloedgroeppatronen,omdatinuterouitwisselingvanbloedvormendweefseltussendetweelingen optreedt.
Bloedgroep-antagonisme. Pasgeborenpaarden envarkens stervensoms
kort na de geboorte aan ernstige anaemie. Tijdens de dracht kan de moeder
geimmuniseerdworden door erythrocyten vandefoet. Deantilichamenkomen
via het colostrum bij dejonggeborene, wordengeresorbeerdenbreken de erythrocyten van deze af.
Populatie-genetisch onderzoek. Tussenpopulatiesentussenrassenbestaan verschillen in degenetische samenstelling,dietot uitingkomeninde frequenties van debloedgroepen. Vergelijkingen van defrequentie-patronen kunnen eenindruk gevenvandematevanverwantschap vanverschillende populaties (tabel 2.2. enfig.2.1.en2.2.).
Relaties tussen bloedgroepen en andere eigenschappen. Deze
relaties kunnen berusten oppleiotropewerkingvandebloedgroep-genenofop
koppeling. Volgens sommige onderzoekers bestaat er een verband tussen bepaalde transferrine-vormen en devruchtbaarheid. Een kleindeelvan defenotypische variatie in melkhoeveelheidenvetgehalte zoutoete schrijven zijn aan
variatieinbloedgroepen.Hetonderzoekbijkippenheeft in enkele gevalleneen
sterker relatie aangetoond tengevolge van inteelt.
Weefsel-transplantaties. Weefsels bezitten antigenen, die bij weefseltransplantaties een rol spelen. Onderzoek wordt uitgevoerd naar de overeenkomst tussen weefsel-antigenen en bloedgroep-antigenen.
3. Enkelehoofdzaken uitdepopulatie-genetica
Dithoofdstukgeeft eenoverzichtoverenkele hoofdzaken vande populatiegenetica.
Het fundamentele model in de populatie-genetica in de wet van HARDY en
WEINBERG,diehetverband aangeeft tussendegenotypen-ende genen-frequenties onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: een grote, homogenepopulatie,toevalsparing en afwezigheid van selectie,mutatie en migratie.
Is aan deze voorwaarden voldaan,dan isdepopulatie in genetisch evenwicht.
De frequenties van degenen, die codominante eigenschappen bepalen, wordenverkregen uittellingen van degenotypen. Uit degenen-frequenties worden
volgens de regel van Hardy en Weinberg de verwachte genotypen-frequenties
afgeleid. Degevondenendeverwachteaantallenvanelkegenotypewordenvergeleken.Isereengoedeovereenkomst,danisdeonderzochte locusindepopulatie in genetisch evenwicht.
,
Ingevalvandominantiekunnendegenen-frequenties berekendwordenonder
deaanname,datergenetischevenwichtis.Zijndefenotypen in2opeenvolgende
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generaties bekend, dan kunnen de genotypen van de ouders in veel gevallen
afgeleid worden uit de fenotypen van de nakomelingen.
4. Onderzoek naarhetgenetisch evenwicht opbloedgroep-loci bij runderen
In de literatuur heerst geeneenstemmigheid over deaanwezigheid vangenetisch evenwicht op de bloedgroep-loci bij runderen. Teneinde hiernaar onderzoekteverrichtenismateriaalverzameldinhetlaboratoriumvoorbloedgroepenonderzoek in Wageningen.
Het materiaal bestaat uit stieren, koeien en hun zoons, behorend tot het
zwartbonteveeras.Hetmateriaalisingedeeldin2groepennaarhetaantalzoons
pervader:stierenmet5zoonsenstierenmet 1 zoon.DesystemenA,B,F-V,L,
M enZzijn indebeschouwingen opgenomen (tabellen 4.2.,4.10en4.15.).
In deze systemen zijn eerst de genen-frequenties berekend bij stieren, koeien
enzoonsinbeidedelenvanhetmateriaal.Defrequentie vanhetgenF F isbijde
stieren hoger dan bij de koeien. (tabellen 4.3. en4.4.).
Defrequentie vanAAisbij destierenlagerdanbij dekoeienenbij destieren
met5zoonsweerlagerdanbijdiemet 1 zoon.OokinhetM-systeemzijn enkele
verschilleningenen-frequenties tussendeverschillendegroependierengeconstateerd (tabel4.11.). In het B-systeem zijnenkeleverschillen in frequentiestussen
stieren en koeien gevonden (tabel 4.16.).
Een exacte toets voor deaanwezigheid vangenetisch evenwicht isalleen mogelijk in het F-V-systeem omdat daar allegenotypen bekend zijn (tabellen4.3.
en4.4.).Dezoonsvan deveelgebruikte stierenzijn nietingenetisch evenwicht.
In de andere systemen zijn aanwijzingen gevonden, dat althans de stieren in
genetisch evenwicht zijn (tabel 4.12.).
Hetmateriaalbiedtdemogelijkheid omnategaan ofaan2belangrijke voorwaarden voor genetisch evenwicht in de nakomelingen is voldaan, nl. toevalsparing van de ouders enafwezigheid van selectie.Erisgeenaanwijzing gevonden, dat de ouder-combinaties afhankelijk van hun fenotype gevormd zijn.
(tabellen 4.5., 4.6. en 4.13.). De aantallen nakomelingen uit de verschillende
ouder-combinaties zijn in overeenstemming met de verwachting op grond van
degenen-frequenties in deouders. Een afwijking isgevonden tussen degevondenenverwachteaantallen A-negatieve enA-positievezoonsvan veelgebruikte
A-positieve stieren: er zijn teveel A-negatieve zoons (tabel 4.14.).
Indeoverigesystemenisgeenaanwijzinggevondenvoorselectieopdegenen,
die debloedgroepen bepalen bij de nakomelingen.
5. Naderonderzoek naar enigefactoren, diedegenen-frequenties beinvloeden
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op enige factoren, die de genenfrequenties beinvloeden. Eerst is nagegaan of de afwijkingen, die voorkomen
inhet A-systeembij stieren metzoons,zich ookvoordoenbij stieren met dochters. In dit materiaal is ook gevonden, dat de frequentie van AA bij de stieren
lager is dan bij de koeien. De stieren met veel dochters hebben een iets lagere
frequentie van AA dan de stieren met weinig dochters (tabel 5.3.). Er is geen
aanwijzing gevonden dat het paringssysteem een ander isdan toevalsparing of
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dat een van 2 allelen van het A-systeem een selectief voordeel heeft (tabellen
5.5.en 5.6.).
Eenvandevoorwaardenvoorgenetischevenwichtis,datallegenotypeneven
vruchtbaar zijn. Deze voorwaarde is getoetst in materiaal bestaande uit K.I.stieren. De stieren zijn ingedeeld in groepen naar hun fenotypen op delociA,
L, M en Z, naar hun genotype op de F-V-locus en naar hetbezit van eenbepaalde B-groep. Van elkegroep stieren is het gemiddeld efficientie-getal berekend uit de verhouding van het totaal aantal inseminaties en het totaal aantal
drachtige koeien. De uitkomsten geven aan, dat de gemiddelde efficientiegetallenpergroepbetrekkelijk weinigafwijken vanhettotaalgemiddelde,zodat
een pleiotroop verband tussen een bloedgroep-gen en de vruchtbaarheid van
stieren, resulterend in selectie op dezegenen, niet waarschijnlijk is(tabel 5.7.).
Alsdefrequentie vanAAbijstierenlagerisdanbijkoeien,kaneendalingvan
deze frequentie verwacht worden. De frequences van AA, F v , LL, MMen Z z
zijnberekend ingroepen stieren,ingedeeldnaargeboortejaren engroepenkoeieningedeeld naar stamboeknummer. Er isgeenafname vanAAgeconstateerd;
inalle systemenkomenaanzienlijke fluctuaties voor(fig. 5.1.,5.2.en5.3.).
Het verschil in frequentie van AA tussen veelgebruikte enweinig gebruikte
stieren is deels te verklaren uit verschillen in afstamming. De veel gebruikte
stieren hebbennaarverhoudingmeerA-negatievevadersengrootvadersdande
andere (tabellen 5.10. en 5.11.).
Tussen2vrijwelvergelijkbare groepenkoeieniseengrootverschilin frequentievanA aangetoond.Eennoggroterverschilisgeconstateerdtussendevaders
van deze groepen koeien (tabel 5.12.).
Om na te gaan of depopulatie homogeenisvoordeverdelingvandebloedgroepen zijn binnen K.I.-verenigingen berekeningen over de genen-frequenties
uitgevoerd.Defrequenties vaneenaantalbloedgroep-genen in eenaantalK.I.verenigingen met aaneengrenzende werkgebieden en in 2opeenvolgende jaren
zijn vergeleken. De verschillen tussen verenigingen en diebinnen verenigingen
tussenjaren blijken aanzienlijk te zijn (tabel 5.13.).
Binnen 6bekendefokbedrijven inFrieslandzijn defrequenties berekendvan
debloedgroep-genen bij op dezebedrijven gefokte dieren.Tussen de bedrijven
bestaan grote verschillen (tabel 5.14.).
6. Discussie
Bloedgroepen zijn waarschijnlijk polysaccharide-bevattende bestanddelen
vandestromatavandeerythrocyten.Overdefunctie ervanisnognietsbekend.
Het meestbestudeerde kenmerkvan debloedgroepen isdegenetisch bepaalde
verscheidenheid.
Volgensdetheorievandegenetischepolymorfiewordendefrequenties vande
bloedgroep-genen door selectie in optimale waarden gehandhaafd. Veranderingenindefrequenties zijn hetgevolgvanveranderingen inhetmilieu.
Er zijn aanwijzingen, dat ook het totale genenbezit van de populatie (het
genetisch milieu) bepalend is voor het frequentie-patroon.
Een genetische polymorfie blijft in stand als de aanpassing van de heterozyMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)
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goot beter isdan dievan dehomozygoten. Dezesuperioriteitvan de heterozygoten hoeft maar geringtezijn. Er ontstaat dan eenafwijking van het HARDYWEiNBERG-evenwicht.Deze afwijking isniet altijd aan te tonen, temeer omdat
daarop ook andere invloeden inwerken.
Deverschilleninfrequenties van degenenAAenF F tussen stierenen koeien
zijn ook geconstateerd in buitenlandse runderrassen. Een aannemelijke verklaringhiervoor kanzijn selectie,dieechterbij dekoeienineenandererichting
werkt dan bij de stieren. Voor het aantonen van selectie op deze genen is een
anders opgezet onderzoek nodig.
Deafwijking vanhetgenetisch evenwichtopdeF-V-locusbijzoonsvanveelgebruikte stieren kan verklaard worden uit de afwezigheid van toevalsparing
van de ouders.
Detoetsvoortoevalsparingheeft waardealsaangetoondkanworden datalle
genotypen evenfertiel zijn endat ergeenselectieoptreedtnadebevruchtingtot
ophetmoment, dat denakomelingen opbloedgroepen onderzocht worden.
In het F-V-systeem is een afwijking van toevalsparing geconstateerd. Deze
kan veroorzaakt worden, doordat depopulatie niet homogeen isvoor de verdeling van debloedgroepen van het F-V-systeem. De mogelijkheid, dat bloedgroep-antagonisme tussen moeder enfoetus eenverklaring kan geven voor de
afwijking, wordt besproken.
Selectie kan aangrijpen in verschillende stadia van de levenscyclus van een
individu. In de praktijk is de kunstmatige selectie van belang; deze is niet gericht op debloedgroepen maar opandere eigenschappen, diemisschien met de
bloedgroepen gekoppeld zijn of er anderszins verband mee houden.
DeNederlandse zwartbont rundvee-populatie isniet homogeen voor deverdeling van de bloedgroepen. Tussen groepen dieren in geografisch gescheiden
gebieden bestaan verschillen in genen-frequenties. Ook in de tijd tredenfluctuaties in de genen-frequenties op. De veranderingen zijn grotendeels toe te
schrijven aan de invloed van stieren.
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SUMMARY
DISTRIBUTION OFBLOOD GROUPS IN THE DUTCH BLACK
AND WHITE CATTLE BREED
A study onthefrequencies ofblood groups andonsome factors
influencing the frequencies
1. Bloodgroup research in cattle
Asurveyisgiven ofthetechniquesandthemostimportant definitions ofthe
bloodgroup researchinfarm animals.Theresearchincattleiscarriedoutwith
reagents, which areobtained mostly byisoimmunizations ofcattle.Atpresent
about 75blood groupfactors canbedetected withtheinternationally accepted
reagents.Serologicrelations existbetweenanumberofthesefactors:thelinear
and non-linear subtypes. Theblood group factors aredesignated with letters.
It appeared, that the blood group factors aregenetically determined. Their
presence is dominant over their absence. Later investigations demonstrated
geneticrelations between thefactors. Thefactors knownatpresentaredivided
into 13systems, corresponding with 13loci onthechromosomes (table 1.4.).
Thefactors within asystemform bloodgroupsconsistingof1 ormore factors.
Originally it was supposed, that each blood group is controlled by a single
allele.Recentresearchhasrevealed, that thecomplicatedbloodgroupsareprobably controlled bycomplexgenes.
The 13blood group systems are designated with letters. The R'-S'-system
includes 2factors and 2alleles. In each of the systems L,N,N' andT' only
1factor isknownandtheexistenceof2allelesisassumed.InthesystemsMand
Z2factors and3allelesareknown.IntheF-V-system therearemore factors,
2ofwhichareboth determinedby 1 alleleandoccurinmostofthebreeds.The
systemsA,B,CandSallincludemorefactors andalleles;intheB-systemabout
25factors and some hundreds ofblood groups areknown.
The antigenic substance J isprimarily a componentofthe blood serumand
canbeadsorbedbytheerythrocytes.TheconcentrationoftheJ-substanceinthe
serumandonthecellsisgeneticallycontrolled.AnimalslackingtheJ-substance,
can have anti-J in their serum. The concentration of anti-J is influenced by
environmental factors.
Bymeans ofelectrophoresis anumber ofproteins andenzymesinthebodycellsand-fluids canbedivided into genetically determined variants. In cattle
variations are found in the haemoglobin, in the serum proteins transferrin,
<x2-globulin, albumin andpost-albumin, intheenzymes amylase, phosphatase,
esterase and carbonic-anhydrase and in the milkproteins |3-lactoglobulin,
a-lactalbuminanda-, p-andx-casein (table 1.5.).Thevariants ofeachprotein
or enzymaredetermined bythealleles on 1 locus.
Linkages aredetected between some loci controlling bloodgroupsandsome
of the protein-determining loci.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 67-12 (1967)
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2. Applications of thebloodgroup research
Parentage control. Parentage control isbased on theprinciple that each
blood group ofanindividualmustbefound inatleast oneofitsparents.When
more animals can be the parents, many times those which are not the real
parents can be indicated by means of blood typing.
Twin research. Monozygous twins have identical and dizygous twins
generallyhavedifferent blood types.Dizygouscattletwins,however, frequently
haveconcordantbloodtypes,becauseinuterobloodformingtissue is exchanged
between the partners.
Blood group antagonism. Sometimesthenewborns ofhorseandpigdie
ofasevereanaemiasoonafter birth.Duringpregnancythemotherisimmunized
with erythrocytes of the fetus. The antibodiesreach thenewborn via thecolostrum, areresorbedandbreak downtheerythrocytes.
Population genetic investigations. Differences in the geneticcomposition existbetween populations and between breeds;theyare demonstrated in
differences in the frequencies of blood groups. Comparison of the patterns of
frequencies can give an impression of the degree of relationship of different
populations (table 2.2.;fig.2.1.and 2.2.).
Relations between blood groups and other characters. These
relations can bebased on pleiotropy of the blood group genes or on linkage.
According to some authors there is a relation between certain forms of transferrin and fertility. A small part of the phenotypic variation in the amount of
milk and in the fat content could be ascribed to variation in blood groups. In
chickens sometimes stronger relations arefound which canbeexplained byinbreeding.
Tissue transplantation. Tissues have antigens, which play a role in
transplantation. The relations between tissue antigens and blood group antigens are being studied.
3. Someessentials ofpopulation genetics
Thischaptergivesa reviewofsomemainpoints ofpopulation genetics.
Thefundamental modelofpopulationgeneticsisthelawofHARDYand WEINBERG, which gives the relation between genotype frequencies and gene frequencies under certain conditions.
Theseconditions are:a large,homogeneous population, random mating and
the absence of selection, mutation and migration. When a population has fulfilled these conditions, it is said to be in genetic equilibrium.
The frequencies ofgenes controlling codominant characters are obtained by
counting the genotypes. From the gene frequencies the expected genotype
frequencies are deduced according to the law of HARDY and WEINBERG. The
observed and the expected numbers of each genotype are compared. If they
agree the studied locusisin genetic equilibrium in the population.
In case of dominance the gene frequencies can be calculated under the assumption that thepopulation isin equilibrium. Whenthephenotypes in 2suc116
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cessivegenerationsareknownthegenotypesoftheparentsoften canbededuced
from the genotypes of the offspring.
4. Genetic equilibrium on bloodgroup loci ofcattle
In literature no agreement on the presence of genetic equilibrium on blood
group loci of cattleis found.
To investigate this,material iscollected in the laboratory for blood group
researchatWageningen, Holland.Thismaterialconsistsofbreedingbulls,cows
and their sons,belongingto theblack andwhitebreed.Thematerialisdivided
into 2groups according to the number of sonsper bull:bullswith 5sons and
bulls with 1son. The loci A, B, F-V, L, M and Z are considered (tables4.2.,
4.10,and 4.15.).
In these systemsfirstthe gene frequencies are calculated in bulls, cows and
sons in both parts of the material. The frequency of the gene F F is higher in
bulls than in cows (tables 4.3.and 4.4.).Thefrequency ofAAislowerinbulls
thanincowsandinthebullswith5 sonslowerthaninthebullswith 1 son.Also
in the M-system some differences in gene frequencies are found between the
different groups of animals (table 4.11.). IntheB-system some differences are
found between bulls and cows (table4.16.).
An exact proof for thepresence ofgeneticequilibriumispossible onlyinthe
F-V-system, because all genotypes are known there directly from the blood
typing test. A deviation from the equilibrium is found in the sons of the outstandingbulls (tables 4.3.and 4.4.).Inthe other systemsanindicationisfound
that at least the bulls are in equilibrium (table4.12.).
Inthismaterialitispossibletotest2important conditionsfor theequilibrium
situation in the offspring: random mating oftheparentsand absence ofselection.
No indication isfound that theparentsaremateddependent ontheirphenotype (tables 4.5., 4.6. and 4.13.). Thenumbers of offspring from the different
parental combinations are compared with the expected numbers based on the
genefrequencies intheparents.Adeviationisfound betweentheobservedand
expected numbers ofA-positive and A-negative sonsofoutstanding A-positive
bulls;therearetoomuchA-negativeoffspring (table4.14.).Intheothersystems
no indication is found for selection on the genes controlling theblood groups
of the offspring.
5. Investigations onsomefactors influencing the genefrequencies
In this chapter investigations on some factors that influence the gene frequenciesaredescribed. Firstlyitisinvestigatedwhetherthedeviationsfound in
the A-system by bulls with sons also can befound in bulls with daughters. In
thismaterial it isalsofound that thefrequency ofAAinthebullsislowerthan
in the cows. The frequency of AA in bulls with many daughters is somewhat
lowerthan inbullswithfewdaughters (tables 5.3.).No indication isfound that
thematingsystemisnotrandommatingorthat 1 ofthe2allelesintheA-system
has a selective advantage (taboes 5.5.and 5.6.).
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-12(1967)
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Oneoftheconditionsforgeneticequilibriumisequalfertility ofallgenotypes.
Thiscondition istested inmaterial consisting ofA.I.-bulls.Thebullsareclassified according to theirphenotype onthelociA, L,Mand Z,according to their
genotype on the F-V-locusand accordingto thepresence ofa certain B-group.
The mean efficiency-number of each class of bulls is calculated from the ratio
of the total number of inseminations and the total numbers of pregnant cows.
The results show that the average efficiency-number of the groups slightly
deviate from the total mean.Apleiotropic relation between blood group genes
and fertility ofbulls,resultingin selection onthesegenes,istherefore not likely
(table 5.7.).
When the frequency of AA is lower in bulls than in cows the frequency of
thisgene can beexpected to decrease inthepopulation. Thefrequencies of the
genesAA,F v , LL,MMandZ z arecalculatedingroupsof bullsclassified accordingtoyearsofbirthandingroupsofcowsclassified accordingtotheirherdbook
numbers. No decrease of the frequency of AA is found; in all systems large
fluctuations occur (figures 5.1.,5.2., and 5.3.).
Thedifference infrequency ofAAbetweentheoutstandingandtheotherbulls
can be explained partly with differences in descendence. The outstanding bulls
have relatively more A-negative fathers and grandfathers than the other bulls
(tables 5.10. and 5.11.).
Between 2comparable groups ofcowsa bigdifference in frequency of AAis
found. An even bigger difference isfound between the sires of these groups of
cows (table 5.12.).
To investigate whether thepopulationishomogeneousforthedistribution of
the blood groups the gene frequencies are calculated in different A.I.-associations. The genefrequencies in associations with adjacent territories and within
associations between 2successiveyearsarecompared. The differences between
andwithinassociations arerathergreat(table5.13.).
The frequencies of blood group genes are calculated in the animals bred in
6 different farms in the province of Friesland. The differences between the
farms are great (table 5.14.).
6. Discussion
Bloodgroupsareprobably polysaccharidecontainingelements ofthe stroma
oftheerythrocytes.Nothingisknownasyetabouttheirfunction. Theintensivelystudied character oftheblood groupsisthegenetically determined diversity.
Accordingtothetheoryofgeneticpolymorphismfrequencies ofbloodgroups
aremaintained in optimalvaluesbyselection.Changesinfrequenciesarecaused
by changes in the environment. Indications are found that the total gene pool
of a population (the genetic environment) also determines the pattern of frequencies.
A genetic polymorphism ismaintained when the adaptive value of the heterozygotesishigherthanthat ofthehomozygotes.Thisheterozygote superiority,
however,canbesmall.Adeviation ofthe HARDY-WEINBERGequilibriumexists!
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but isnot always detectable, because other factors also influence the material.
Thedifferences infrequencies ofthegenesAAand F Fbetweenbullsandcows
are found in cattle breeds in other countries too. A likely explanation can be
selection acting by bulls and by cows in opposite direction. To demonstrate
selection on these genes a differently set up investigation is needed.
The deviation from the HARDY-WEINBERG equilibrium on the F-V-locus in
sons of outstanding bullscanbeexplainedwiththeabsence ofrandom mating
of the parents.
Thetest for random mating isuseful ifitcanbedemonstrated thatallgenotypes are equally fertile and that there isno selection after fertilization till the
offspring are tested for blood groups.
In the F-V-system a deviation from random mating is demonstrated. This
deviation can becaused bythefact that thepopulation isnothomogeneous for
the distribution of the blood groups of the F-V-system. The possibility isdiscussed that blood group antagonism between mother and fetus maybeanexplanation for the deviation.
Selection can act upon different stages of the life cycle of an individual. In
practicetheartificial selectionisimportant;thisselectionisnotdirectedagainst
thebloodgroupsbut against othercharacters,thatcanbelinkedwiththeblood
groups or are otherwise related to them.
The Dutchcattlepopulationisnothomogeneousforthedistribution ofblood
groups. Differences in gene frequencies exist between groups of individuals in
geographically separated areas;also fluctuations intimeoccur. For thegreater
part the differences are due to the influences ofbulls.
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