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ДОКЛАД 

 

Преглед, оценка и анализ на наличните данни от литературни и 

други източници за разработени и внедрени методики за определяне на 

видовете кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка 

(Felis sylvestris) и рис (Lynx lynx) чрез генотипиране. 
 

 

Обобщил: д-р Величка Кърджева, ръководител на проекта 

 

 

Въведение в консервационната генетика 

Изготвил: д-р Виолета Муньос-Фуентес / Dr. Violeta Muñoz-Fuentes/ 

 

 

Генетично разнообразие 

 

Генетичното разнообразие е фундаментална част от биоразнообразието, а тя е в 

основата на еволюционните промени и адаптивните процеси, докато инбридинга 

/близкородствено кръстосване/ и генетичният дрейф водят до намаляване на доброто 

здравословно състояние на индивидите и популацията (e.g. Soulé 1980; Meffe et al. 

1997; Primack 1998; Spielman et al. 2004). Необходимостта от запазване на генетичното 

разнообразие е широко известна от деситилетия на международни организации и 

конвенции, като Международната Организация за Опазване на Природата /IUCN - 

International Union for Conservation of Nature/ или  Конвенцията за Биологичното 

Разнообразие /Convention on Biological Diversity/.  

 

Популационната генетика предоставя рамката за изучаване на разпространението на  

генетичното разнообразие и процесите на генетични промени вътре в популациите, а 

консервационната генетика прилага принципите на популационната генетика към 

опазване на биологичното разнообразие. Ключовите въпроси, които популационната 

генетика поставя и на които трябва да се отговори са как генетичното разнообразие е 

организирано в пространството, и как генетичното разнообразие се променя през 

времето и пространството. За да се даде отговор на тези въпроси, е необходимо да 

се определи количеството и вида на генетичното разнообразиие в популациите и да се 

опеределят факторите които му влияят.  

 

ДНК-та на отделните индивиди принадлежи на популацията или на вида, и секвенирана 

или генотипирана представлява средство за определяне на тяхното генетично 
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разнообразие. Това позволява в последствие да бъдат определени популационно-

базирани процеси, тъй като това оказва влияние върху генетичната структура на 

популацията. Определени са редица процеси, които влияята на генетичната структура 

на една популация и те са  модел на поведение при чифтосване, има се в предвид дали 

индивидите се кръстосват на случаен принцип или предпочитано с роднини 

(инбридинг) или със специфичен фенотип (асортативно чифтосване); степен на 

миграция, има се в предвид, количеството на генетичен поток или обмяна между 

популациите; скоростта на мутациите, или появата на нови алели в популацията; 

честотата с която се появяват нови комбинации от посредством рекомбинация; 

естествен подбор, има се в предвид, дали различните генотипове имат различна степен 

на оцеляване и репродуктиране; и случайни /стохастични/ процеси, които предизвикват 

генетичен дрейф или промяна в честотата на алелите от поколение в поколение. В 

резюме, генетичната информация позволява да се изучават голямо разнообразие от 

въпроси свързани с демографията, нивата на генетични потоци и свързаността на 

популациите във времето и пространството, следователно  е добре да се използва 

фундаменталната информация, когато се правят програми за защита на 

местообитанията, както и когато се правят стратегии за размножаване на животни в 

плен.  

 

 

ДНК секвениране и генотипиране 

 

ДНК секвенирането и генотипизирането станаха често използвани анализи при 

изследване и мониториране на дивите животни. Полимеразната верижна реакция (PCR) 

направи революция в генетиката, позволявайки намножаването на генетичен материал 

съдържащ  се в незначително количество тъкан до количество, което може да се 

определи и характеризира с наличните молекулярно-генетични технологии. По този 

начин, след амплификация и флуресцентно белязане на амплифицираният ДНК 

продукт, той се разделя електрофоретично в секвенатор, където става определянето на 

последователността и размера на намноженият ДНК фрагмент.  

 

Тези техники са се доказали много успешно в областта на молекулярната екология и 

консервационната биология през последните 20 години, и на които ние разчитаме 

когато трябва да се анализират малки парчета тъкани, събрани неинвазивно, като 

слюнка, косми, фецес, урина и др., които съдържат следи от ДНК (e.g. see Steyer et al. 

2013 за случаите на неинвазивно събиране на проби при диви котки). Малкото 

количество и качеството на амплифицируемата ДНК, което тази проба съдържа, все пак 

може да окаже влияние на прецизността на данните получени при скевенирането и 

генотипирането. Поради тази причина,  института „Сенкенберг” прилага приети 

практики в неговата си лаборатория за да минимизира грешките, като се започне от 

методите за съхранение на пробите, които предпазват големите ДНК-и от  повреди и 
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деградиране, като замръзяване, изсушаване или използването на буфери.(e.g. Laird et al. 

1991; Seutin et al. 1991; Frantzen et al. 1998), методи за изолиране на ДНК с различна 

ефикасност (e.g. Ivanova et al. 2006; Rohland & Hofreiter 2007) и приети лабораторни 

практики (e.g. Navidi et al. 1992; Taberlet et al. 1996).  

 

 

Генетични маркери 

 

Генетичните маркери могат да бъдат в генома на ядрото, митохондриите или 

хлоропластите и придават  неповторим генотип на индивида. При избора на генетичен 

маркер от даден район, е необходимо обикновенно да се зададът въпроси към 

популационната генетика, които са, има нужда да се намерят разликите между 

индивиди или група от индивиди в рамиките на дадено изследване, тъй като има 

различни алели в популацията. Тези методи, както са описани по-надолу се прилагат 

рутинно в генетичната лаборатория, към отдела по консервационна генетика, към 

института „Сенкенберг”, Франкфурт на Майн, Германия. 

  

 

Митохондриална ДНК (мт ДНК) 

 

Контролният регион, намиращ се в мтДНК е широко използван в консервационната 

генетика, като маркер. Популярността ú се дължи на лесната амплификация (в една 

клетка има много митохондрии)  и на нейната бърза еволюция, което я прави 

използваема при вътревидови изследвания или при изследвания на близкородствени 

видове (Baker & Marshall 1997). Домейни I и III са хипервариабилни, докато домейн II, 

с неговото високо съдаржание на гуанин /G/ и цитозин /C/, е много консервативен. 

Унаследяването ú по майчина линия и липсата на рекомбинации са други 

характеристики, които я правят използваема при генетични изследвания (Baker & 

Marshall 1997). Когато се използва мтДНК, като маркер е важно да се уверим че 

секвенциите не са инсерции в ядрената ДНК с митохондриален произход (Numts) 

(Sorenson & Fleischer 1996). В случая за европейските хищници има много праймери 

описани в литературата за намножаване на този регион.  Ние спецялно се отнасяме към 

това, в различните секции за отделните видове, на този доклад, където допълнителна 

информация може да бъде намерена. В допълнение, пълни митохондриални геноми са 

публично достъпни в интернет база данните в днешни дни,  което улеснава дизайването 

на праймери за изучаване на други региони от мтДНК. 
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Микросателити 

 

Микросателитите са други маркери на избор в консервационната генетика. Това са 

секвенции, които съдържат къси тандемни нуклеотидни повтори, всеки нуклеотид  

обикновенно е с дължина 2-6 бази, като, например CA повторени 12 пъти или (CA)12. 

Последните са двунуклеотидни повтори, но три- (CAC) и четиринуклеотидните 

повтори също са често срещани (например CATC). Най важната характеристика на 

микросателитите е тяхната висока степен на полиморфизъм, който е  представен като 

вариации в дължината на алела, дължащи се на промени в броя на повторите. Това е 

свързано с високата степен на мутиране, където мутациите  възникват в резултат на 

забавяне на  полимеразата в процеса на намножаване, което води до намаляване или 

увеличаване на броя на повторите. Микросателитни алели с повече от 30 повтора са 

редки в  човешкият геном. Микросателитите се откриват  в ядрената ДНК и допълват 

информацията получена от мтДНК. Както при мтДНК, в случаите на европейски 

хищници, са открити много праймери и са налични от литературата. В нашата 

лаборатория (генетичната лаборатория, към отдела по консервационна генетика, към 

института „Сенкенберг”, Франкфурт на Майн, Германия) са оптимизирани и се 

използват набор праймери, които са адекватни за изследване на европейските 

популации - моля вижте в частност специфичните секции за видовете в този доклад за 

повече информация.  

 

Въпреки че, ние тук ще използваме само понятието микросателити, има и други имена 

които могат да бъдат намерени в литературата, като вариабилен брой тандемни повтори 

/ variable number of tandem repeats (VNTR)/, къси тандемни повтори /short tandem repeats 

(STR)/,прости секвенционни повтори /simple sequence repeats (SSR)/ и прост 

секвенционен полиморфизъм по дължина /simple sequence length polymorphism (SSLP)/. 

 

 

Някои основни мерки в генетичните вариации 

 

• Честота: списък с преобладаващи пропорции на генотип, алели или хаплотип. 

• Алелно разнообразие (A): средният брой алели за локус 

• Нуклеотидно разнообразие (π): измерване на нуклеотидните вариации в 

популацията, определени като средният брой от нуклеотидни различия за страна 

между всеки две ДНК секвенции избрани случайно от популацията от проби.  

• Хаплотипно разнообразие (Hd): измерване на хаплотипните вариации в 

популацията 

• Хетерозиготност (H): сума от пропорциите на хетерозиготните индивиди от 

всеки локус / общият брой на изследваните локуси. 

 

 



      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ 

ОООпппееерррааатттииивввнннааа    пппрррооогггрррааамммааа    """ОООкккооолллнннааа    сссрррееедддааа    222000000777---    222000111333   ггг ..."""   
 

Проект "Теренни проучвания на разпространение на 
видове / оценка на състоянието на видове и хабитати 

на  територията на  цялата страна – I фаза"  
 

5 
 

Приложение 

 

Консервационната генетика прави възможно да се намерят отговори на въпроси от 

значение за опазване на видовете, което по принцип е много трудно, дори невъзможно, 

да бъде отговорено по друг начин. Това включва оценка състоянието на популацията 

(ефекти от демографски затруднения в миналото, инбридинг),определяне структурата 

на популацията, оценка на хибридизацията и/или интрогресията, полово определяне на 

видовете и криминалистични изследвания, и други. Ние на кратко описваме как се 

работи по тези теми и насочваме към нашите публикации за повече информация 

относно опазването на хищните бозайници (Frosch et al. 2011, Frosch et al under revision 

a,b, Hartmann et al. 2013, Kraus et al. under review, Nowak et al. 2014a,b, Steyer et al. 2013).  

 

Демографски затруднения 

Хищни бозайници, като вълк, рис, мечки и т.н.страдат от изтребване и спадове в 

популацията в по-голямата част от техните местообитания.Това намаляване в размера 

на популацята, зависещо от броя на индивидите и броя на поколенията по времето на 

които този спад в числеността се наблюдава и поддържа, както и произхода на 

реколонизаторите, ако има такива, може да се придружават от намаляване и/или 

промени в генетичното разнообразие.Един подход за оценка на ефекта от 

затрудненията е да се сравняват индивиди преди затрудненията и след възникването на 

затруднения, например чрез събиране на музейни експонати и проби през пре-

затруднителният период или чрез търсене на генетични знаци за даващи информация за 

наличие на затруднения в популацията в пост-затруднителни индивиди (Muñoz-Fuentes 

et al. 2010).  

 

Структура и диференциация на популацията 

Отделните индивиди могат да се разпространят в пространството разделени на групи, с 

варираща степен на изолираност между тях. Най-често използваната мярка за 

измерване на диферинциацията между популациите е индексът на фиксация  FST  при 

двойките (FST - измерване на диференциацията на популацията  посредством 

генетичната структура на популацията). Популации изолирани една от друга, поради 

географска отдалеченост или в резултат на условия на околната среда, ще показват по-

висок индекс на фиксация FST в сравнение с популации с по-висок генен обмен между 

тях. (Muñoz-Fuentes et al. 2009; Hartmann et al. 2013). 

 

Хибридизация и/или интрогресия 

В случая при европейските хищници хибридизацията е от значение особенно в 

случаите  на дивата котка и вълкът, защото те хибридизират с домашните такива, 

респективно котки и кучета. Хибридите са трудни за различаване от родителските 

индивиди базирайки се  единствено на морфологични характеристики, което прави 

генетичното охарактеризиране критично важно при хибридизационните анализи. 
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Разликите в алелните честоти между два вида или идентификацията на видово 

специфичните алели, позволяват молекулярно да се установи ДНК на индивида на база 

на родителските видове, което ни позволява да се установят хибридизации и 

интрогресии при вълци настъпили в миналото (Muñoz-Fuentes et al. 2010). В 

допълнение, тези принципи също могат да бъдат използвани да се създадът методи за 

оценка на индивидите по вид, както института „Сенкенберг” е направил за 

разграничаване дали даден бобър е с европеиски произход или е привнесен извън 

Европа (McEwing et al. 2014). 

 

Молекулярно определяне на пола 

Когато се използва неинвазивно събиране на проби, изследователите нямат 

възможността да проучат индивида, от който произхожда пробата. Дори и в случаите 

когато има наличието на материали от фотокапани, показващи индивида оставил 

пробата определянето на пола на индивида може да бъде трудно по снимка. При 

бозайниците пола се определя генетично и докато генетичен маркер намиращ се в X 

хромозомата ще амплифицира и при двата пола мъжки и женски, то маркер намиращ се 

в Y хромозомата ще амплифицира само при мъжкият пол позволявайки да се определи 

пола на индивида; генетичен маркер в X хромозомата е включен за удобство в това 

изследване като положителна контрола. В нашата лаборатория този метод се прилага 

рутинно (Pilgrim et al. 2005 за диви котки; Seddon 2005 за вълци; Bidon et al. 2013 за 

мечки). 

 

Криминалистични изследвания  

Хищните бозайници имат лоша репутация в някой части на Европа, главно заради 

хищнически нападения върху добитъка, интерференция с ловни практики, или страх от 

нападения върху хора. Ако хора, добитък или други животни, като кучета са атакувани 

е важно да се определи видът и в идеалният случай индивида направил атаката, с цел да 

определят потенциално опасни индивиди. Следи от слюнка и козина оставени на 

мястото на инцидента могат да се използват като ДНК източник, и индивидът направил 

атаката да бъде определен на базата на неговият генотип (Frosch et al. 2011; Muñoz-

Fuentes et al., в подготовка).  

 

Последни постижения в областта: геномика 

Молекулярно генетичните маркери, като тези описани по-горе, нормално се разглеждат 

като неутрални, следователно, полезно да се индентифицират процесите повлияни 

основно от демографията. 

Това позволява да се изследват процеси като генетичният дрейф, нивото на инбридинг 

вътре в популацията, количеството на генен обмен между или вътре в популацията и 

структуриарането на популацията. 
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Следващото поколение секвениране (Next generation sequencing -NGS), също наричано 

масивно паралелно секвениране или второ поколение секвениране, позволява да се 

получат 1 милион до 43 милиона прочитания (50-400 бази всяко) при едно пускане на 

апарата, само за няколко часа. Данни получени по този начин стават все по-чести при 

човешката генетика, но също така и при популационната и консервационната генетика. 

Тези техники дават възможността да се проведат по-горе описаните изследвания с по-

голяма и нарастваща резолюция, но също така позволяват да се премине от ограничен 

брой неутрални маркери към широко геномни оценки на функционални генетични 

вариации, с цел да се добие представа за динамиката на селективно значими вариации 

(Allendorf  et al. 2010; Ouborg et al. 2010; Davey et al. 2011; Cruz et al. 2012). В 

допълнение, голямо предимство на тези техники е че геномът на организма, който се 

изследва не е необходимо предварително да е характеризиран, което е от полза в 

случаите на много застрашени видове тъй като те са слабо проучени; един основен 

недостатък е големият ресурс от към компютърни технологии и капацитет, които са 

необходими за работата с тази техника, и все още се полагат доста усилия за 

анализирането на тези данни (Davey et al. 2011; Cruz et al. 2012). Тези технологии 

започват да се появяват през втората половина на 1990 година  и са търговски достъпни 

от 2005 година. Ние по настоящем прилагаме тези технологии, или техники, които са 

като полза от тези технологии в нашата лаборатория в института „Сенкеберг” (Geismar 

& Nowak 2013; Nowak et al. in press; Kraus et al., подадена за публикуване; Muñoz-

Fuentes et al. Подадена за публикуване). 
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Преглед, оценка и анализ на данни от научни публикации, литература и други 

източници за вече разработени и прилагани методи за определяне на видовете 

кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris) и рис 

(Lynx lynx) чрез генотипиране 

 

Кафява мечка (Ursus arctos) 

 

Налични литературни и други източници за: Методики за полево събиране, 

съхранение и  транспорт на генетичен материал, проби от кафява мечка (Ursus 

arctos) подходящи за генетичен анализ чрез генотипиране или секвенира с цел 

определяне на видовете по вид, пол, и индивид. 

Изготвил: Александър Дуцов и Костадин Вълчев 

 

С развитието на методите за генетични анализи се появява още една възможност за 

проучване на дивите животни по неинвазивен начин (без да се наранява или притеснява 

животното). Първите опити в тази насока са от преди повече от 20 години (Taberlet & 

Bouvet 1992a, b), последвани от редица проучвания (Swenson et al. 2011). Генетичен 

анализ за идентифициране на екземпляри от мечка се извършва на материал от 

екскременти и косми от животните (Waits & Paetkau 2005). Материалът може да се 

събира целенасочено по време на специално организиран мониторинг или на случаен 

принцип, при непреднамерено обхождане на територия, обитавана от вида (De Barba et 

al. 2010b). Оптимални резултати се постигат чрез комбинация от случайния и 

целенасочения метод на събиране на пробите. Случайният принцип включва събиране 

на косми от кафява мечка от маркировъчни дървета или огради и събиране на проби от 

екскременти на кафява мечка. Целенасоченото събиране включва използването на 

площадки за събиране на космени проби (De Barba et al. 2010b; Frosch et al. in revision). 

“Капаните” за косми се изработват от бодлива тел, която се поставя на височина около 

0,5 м и се оформя затворен кръг между няколко дървета, или специално поставени 

колове. В центъра се поставя примамка, която не “награждава” животните, а само ги 

привлича с миризмата (Karamanlidis et al. 2010; Kendall & McKelvey 2008).  

Съхранение на пробите: За космените проби най-добър резултат дава съхранение на 

тъмно в опаковки от филтърна хартия и силикагел за дехидратиране на пробата, а за 

екскрементните проби – пластмасов стерилен контейнер с 96 % (99 %) етанол (Frosch et 

al. под редакция). 

 

Полево оборудване и консумативи: 

1. Събиране на космените проби: 

 Джоб от филтърна хартия сгънат на 4. 

 Найлонов или хартиен плик със затваряне. 

 Силикагел 

2. Събиране на проби от екскременти: 

 Полимерна епруветка или шише за пробовземане. 

 Чист етанол 96 % за аналитични изследвания. 

 

 



 

  
 

 

Начини за събиране на различните видове генетичен материал; 

Проби от екскременти 

 

1. За събиране и съхраняване на проби от екскременти на мечка, предварително се 
подготвят добре затварящи се стъклени или от полимерен материал шишенца 

или епруветки, в които се налива около 10 мл 95% етилов алкохол (спирт).  

2. Събирането на материала се извършва от свежи екскременти, престояли не 
повече от 1-2 дни и при условие, че през това време не е валял дъжд.  

3. Материалът се взема с подходяща шпатула или дървена пръчица в количество 

около 1/10  от обема на шишето (контейнера), поставя се в спиртния разтвор и 

шишенцето се затваря плътно с добре прилягаща запушалка. Внимава се 

материалът да е еднороден, по възможност от началото или края на екскремента, 

където е имало допир до червата 

4. Съотношението материал:спирт трябва да бъде 1:8(9) части 

5. Пробата се етикетира надлежно, като на етикета с молив се записва следната 
информация: 

 Номер 

 Дата 

 Място на събирането (район; отдел; подотдел; местност; точно място на 

събиране – пътека, дърво; по възможност - GPS-координати, забележки) 

 Име и данни на събралия пробата (месторабота, телефон, e-mail, др.) 

 

Проби от косми 

1. Пробите от косми се събират от места, посещавани от мечки, където те има 
вероятност да са оставили косми (маркировъчни дървета, стълбове, храсти, 

огради,  хранилки или специално подготвени приспособления с бодлива тел, в 

която се закачат косми от козината им).  

2. Когато се използва бодлива тел, тя се увива около дърветата или се поставя по 
подходящ начин на местата, посещавани от мечки, така, че при преминаване на 

животно, козината му да се закачи на телта и то да остави по нея кичурчета 

косми 

3. За събиране и съхраняване на проби от косми на мечка, предварително се 
подготвят хартиени пликчета с препоръчителен размер минимум 5/5 см. Или 

предвидените за целта полиетиленови пликчета с филтърна хартия и силикагел. 

Космите се поставят във филтърната хартия и се сгъват.  

4. Събира се материал от косми с луковица в препоръчително количество 8 

косъма със запазени луковици, в определени случаи успешна екстракция се 

прави и от 1 косъм с луковица.  

5. Събраните косми се поставят в плика и той се етикетира със следната 
информация: 

 Номер 

 Дата 

 Място на събирането (район; отдел; подотдел; местност; точно място на 

събиране – пътека, дърво; по възможност - GPS-координати, забележки) 

 Име и данни на събралия пробата (месторабота, телефон, e-mail, др.) 
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Места за събиране на генетичен материал: 

Местата за събиране на проби са всички райони с постоянно присъствие или 

временно присъствие на кафява мечка. Районите с постоянно обитание са с по-

висок коефицент на успеваемост.  Успешно събиране на случаен принцип има в 

места за подхранване, стълбове изработени от иглолистна дървесина, места на 

нападения на кошери и домашни животни. 

 

Период на пробовземане: 

Събирането на космените проби може да бъде извършвано целогодишно и по двата 

начина. При слагането на космени “капани” най-висока ефективност се постига в 

периода март до началото на юни и средата на септември до края на ноември. 

Екскременти се събират целогодишно, при ниски температури живота на живите 

клетки е по-голям и могат да се събират ефективни проби от екскременти на 2 до 3 дни, 

при топло време не по-стари от 24 часа.  

 

Съхранение на пробите: 

Космени проби във филтърна хартия и силикагел и екскрементни в 96 % етанол могат 

да се съхраняват при стайна темпертаура до 4 месеца. За по-дълго съхраняване се 

препоръчва използването на хладилник.  
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Методики за изолиране на ДНК от различен генетичен материал и методики за 

генотипиране на кафява мечка (Ursus arctos) на три нива: вид, пол, индивид 

Изготвили: Кристиане Фрош /Christiane Frosch/ и Величка Кърджева 

 

Европейската  кафява мечка е отличен пример за иследвания в консервационната 

генетика и прилагането на генетични маркери при неинвазивно събрани материали. 

Първите неинвазивни генетични методи първоначално са разработени въз основа на 

европейските кафяви мечки преди повече от 20 години  (Taberlet& Bouvet 1992a, b) и 

множество консервационно- генетични изследвания, проведени през следващите 

години (Swenson et al. 2011). Двата най-често използвани източници на ДНК в 

неинвазивните генетични изследвания на кафяви мечки са козината и фекалии (Waits& 

Paetkau 2005). Козина и фекалии могат да бъдат събрани чрез опортюнистични методи  

или чрез систематични методи за вземане на проби (De Barba et al. 2010b; Frosch et al. 

in revision). Стратегията за оптимално вземане на проби се осигурява от комбинацията 

от два метода; събиране на козина от дървета и огради, както и вземане на проби от 

фекални маси, но също и системни капани за събиране на козина (De Barba et al. 2010b; 

Frosch et al. под редакция). Тези капани за кафяви мечки обикновено се правят от  

бодлива тел, обвиваща се около дървета или ел.стълбове и обграждат основната стръв 

или примамка (Karamanlidis et al. 2010; Kendall& McKelvey 2008). Добри резултати за 
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съхранение на пробата са документирани чрез съхранението на проби в тъмна 

филтърна хартия с пакетчета силициева гел при стайна температура и съхранение на 

фекалните проби в 96 % етанол (Frosch et al). 

 

ДНК изолиране - ръчно 

Тъканна или  кръвна проба. За изолиране на ДНК от тъканни и кръвни проби, ние силно 

препоръчваме да се използват „DNeasy Blood and Tissue Kit” (Qiagen, Hilden, Germany; 

Cat.69504), следвайки протоколите на производителя: „Purification of Total DNA from 

Animal Blood or Cells”  при проби от животинска кръв или клетки и „Purification of 

Total DNA from Animal Tissues” при животински тъкани, описани в приложената 

инструкция за употреба. Всички специфични реактиви и буфери са включени в набора. 

Необходимото допълнително оборудване и реактиви са стандартни: етанол  (96-100%), 

1,5 ml и 2 ml микроцентрофужни епруветки (например Eppendorf  Safe-Lock, cat. 

no.VWR 211-2120), пипети, накрайници за пипети, микроцентрофуга (с ротор за 1.5 ml 

и 2 ml епруветки) и клатачка, или подвижна платформа за нагряване при 56 °C. 

 

Фекални проби. За изолиране  на ДНК от изпражнения на кафява мечка обикновено се 

използва следния набор „ QIAamp DNA Stool Kit” (Qiagen, Hilden, Germany; Cat. No 

51504) (Frosch et al.; Murtskhvaladze et al. 2010; Nowak et al. 2014b; Wasser et al. 2004). 

Ние предлагаме да се следват инструкциите на производителя " QIAamp DNA Stool 

Handbook ", и протокола за изолирането на ДНК от изпражнения  „Isolation of DNA 

from Stool for Human DNA Analysis” описан в приложената инструкция за употреба. 

Необходимото допълнително оборудване и реактиви са стандартни: етанол  (96-100%), 

1,5 ml и 2 ml микроцентрофужни епруветки (например Eppendorf  Safe-Lock, cat. 

no.VWR 211-2120), пипети, накрайници за пипети, микроцентрофуга (с ротор за 2 ml 

епруветки), лед и термомиксер, загряващ-орбитален инкубатор, подгряващ блок или 

водна баня. 

 

Проби от козина. За изолиране на ДНК от корените на 5-15 косми обикновено се 

използва „Qiagen Investigator Kit” ( Qiagen Inc, Hilden , Германия ; Cat . No 51504 ). 

Този метод на изолиране се използва успешно в многобройни проучвания на кафяви 

мечки (Frosch et al. 2011; Frosch et al,  под редакция; Karamanlidis et al. 2010; 

Karamanlidis et al. 2012; Lorenzini et al. 2004; Nowak et al. 2014b). Ние предлагаме да се 

използват  указанията  на производителя на „QIAamp DNA  Investigator  Handbook”, 

описани в протокол ”Isolation of Total DNA from Nail Clippings and Hair”, както е 

описано по приложената инструкция за употреба. Всички специфични реактиви са 

включени в този комплект. Необходимото допълнително оборудване и реактиви са 

стандартни: етанол  (96-100%), 1,5 ml и 2 ml микроцентрофужни епруветки (например 

Eppendorf  Safe-Lock, cat. no.VWR 211-2120),  пипети, накрайници за пипети, 

микроцентрофуга (с ротор за 2 ml епруветки) и термомиксер, загряващ-орбитален 

инкубатор, подгряващ блок или водна баня.  

Качеството и количеството на изолираната ДНК при използването на Qiagen кита за 

изолиране на неинвазивно събрани проби от кафява мечка в България вече показа 

обещаващи резултати с успеваемост от 86,9%  за проби от козина (n=145 ) и 78,3% за 

фекални проби (n=78.3% ; Frosch at al.).  Допълнителната употреба на отрицателни 

контроли за проби от козина и фекалии по време на процеса на изолиране са важни за 

проверка за кръстосано замърсяване по време на тази стъпка ( Taberlet и сътр . 1999 г.). 
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Заключение : За изолиране на ДНК от проби на кафява мечка, ние препоръчваме 

DNeasy Blood and Tissue Kit ( за кръвни и тъканни проби ) , QIAamp DNA Stool Kit 

( за фекални проби) и Qiagen Investigator Kit ( за проби от козина), следвайки 

инструкциите на производителя. 

 

ДНК изолиране- автоматизирано 

Според изискванията на техническата спецификация на проекта автоматизираното 

изолиране на ДНК трябва да бъде разработено и да се извършва на апарат “Biomek 3000” 

на Beckman Coulter, наличен в лабораторията за генетичен анализ на ИАОС.  

Системата за автоматично разкапване “Biomek 3000” е отворена система за разкапване 

и автоматизирано изолиране на нуклеинови киселини, която се управлява посредством 

операционен софтуер качен на компютър. Софтуерът „Biomek 3000 Controller” 

позволява практически всеки протокол за изолиране на нуклеинови киселини да бъде 

зададен/автоматизиран на „Biomek 3000” апарата. 

За изолиране на ДНК от проби на кафява мечка, наборите DNeasy Blood and Tissue Kit 

(за кръвни и тъканни проби) , QIAamp DNA Stool Kit (за фекални проби) и Qiagen 

Investigator Kit (за проби от козина), следвайки инструкциите на производителя 

описани по-нагоре са оптимизирани. Ние препоръчваме протоколите на тези китове (по 

приложение) съответно за всеки тип проба да бъдат зададени като програма/ 

автоматизирани на “Biomek 3000”. Само по-този начин ще бъде гарантирано 

качеството и надеждността на изолираната ДНК, както и повтаряемостта и еднаквостта 

на резултатите получени чрез ръчно и чрез автоматизирано изолиране на ДНК. 

 

Молекулярни методи за генотипиране на кафява мечка (Ursus arctos) на три нива: 

вид, пол, индивид 

За българската популация на кафява мечка резултатите са получени от комбинацията 

на различни молекулярни маркери (Frosch et al., под редакция). Това включва 

секвенционни анализи на митохондриални контролни региони, като се използват 

проверен набор от микросателити и маркерни системи за генетичена полова 

идентификация. 

Митохондриален ДНК анализ. Митохондриалните секвенционни анализи дават 

възможност да се идентифицират европейските бозайници до ниво вид и да се разкрие 

информация  за хаплотипа им. Обикновено в генетичните изследвания на кафявите 

мечки се използва част с дължина 248 базови двойки от хипервариабилния домейн на 

митохондриалният контролен регион (Frosch et al. под редакция; Taberlet& Bouvet 

1994; Zachos et al. 2008). Праймерите със следните секвенции -  

L15995 5' -CTCCACTATCAGCACCCAAAG -3 '  (Taberlet and Bouvet 1994) и H16498 5' 

- CCTGAAGTAAGAACCAGATG -3'  (Fumagalli et al. 1997) често се използвани за 

анализ на европейските бозайници и кафяви мечки (Frosch et al.; Nowak et al.2014 ). 

Амплификацията на фрагменти от  митохондриалния контролен регион се осъществявя 

със стандартен PC  протокол с 15 μl обем на реакцията, включващ  3 μl матрична ДНК, 

0.66 U TAQ ДНК полимераза (New England Biola s), 1 х PC  буфер (New England 

Biolabs), 3 mM MgCl2 и 0.3 μM от всеки праймер ( Nowak и др . 2014) . 

Амплификацията се провежда с 5 min първоначална денатурирация при 94 ° С, 40 

цикъла на 45 сек. при 94 ° С, 30 секунди при 54 ° С, 30 секунди при 72 ° С и 10 минути 

крайно удължаване при 72 ° С. 
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Микросателитен анализ. Микросателитите са система от маркери и са избор при 

изследвания в  популационната генетика, молекулярната екология и консервационната 

генетика (Allendorf & Luikart 2007). Микросателитите са се превърнали в най-широко 

използвания ядрен ДНК маркер за определяне на индивида от неинвазивно събрани 

проби (Waits& Paetkau 2005). Няколко микросателитни системи са разработени като 

маркер за изследване на мечки (Bellemain& Taberlet 2004; Kitahara et al. 2000; Paetkau& 

Strobeck 1994; Taberlet et al. 1997). Някои от тези маркери , като Msut2 ,  10C ,  10P , 

 10D ,  10  ,  10H ,  10  ,  10U , UarMU26 ,  1A , Mu10 , Mu23 и Mu51 са с 

доказана ефективност в множество проучвания и често се използват при анализи на 

Европейските мечки (De Barba et al. 2010a; Frosch et al. 2011; Frosch et al. под 

редакция; Karamanlidis et al. 2014; Karamanlidis et al. 2013; Karamanlidis et al. 2012; 

Kocijan et al. 2011; Lorenzini et al. 2004; Nowak et al. 2014b; Skrbinšek et al. 2012; Straka 

et al. 2012). Провежданата PCR реакция е 10 µl и включва 3.8 µl DNA-екстракт, 1.5 mM 

MgCl2, 0.2 mM dNTPs в еднакво съотношение, 0.3 mM от всеки праймер и 0.5 U/µl 

HotStarTaq - полимераза. Фрагментите се амплифицират  за 15 мин. при 95 ° С, 

последвано от 45 цикъла от 30 сек. при  94 °С, 90 сек. при  55 °С, при  72 °С и крайна 

стъпка на удължаване за 30 мин.  при  72 °С. Фактът, че същите микросателити са били 

използвани в различни проучвания на съседни страни, увеличава възможността за 

сравнение на данните между държавите. 

 

Полов маркер.  Идентифицирането на пола на индивидите от популацията е от 

съществено значение за разбирането на структурата и динамиката й, което може 

директно да повлияе върху решенията за опазване и управление (Peppin et al. 2010). За 

определяне на пола при кафявите мечки са налични няколко полови маркери (Eichmann 

et al. 2005; Hofreiter et al. 2004a; Pagès et al. 2009; Taberlet et al. 1993). През 2013 г. 

(Bidon et al. 2013) е разработена нова специфична система за определяне на пола при 

мечки, която се състои от два фрагмента на Y - хромозомата, 100 нб фрагмент на SMCY 

и 124нб 318.2 фрагмент, както и  X - свързана локус ZFX (160bp). Този комплект от 

маркери е специално оптимизиран за анализи на неинвазивно събраните материали и 

беше успешно приложен в две български проучвания за кафяви мечки (Frosch et al. in 

revision; Nowak et al. 2014b). Половият маркер е включен в набора с микросателитните 

маркери. Така молекулярният анализ за определяне на пола се извършва със същите 

химикали и протоколи като микросателитния анализ.  

Анализите се провеждат на система за генетичен анализ ABI /секвенатор/ на Life 

Technologies, САЩ. 

 

Заключение : Ние препоръчваме амплификация на част от контролният регион 

на митохондриалната  ДНК, за да се определи вида на всяка проба и да се определи 

митохондриалния хаплотип. За генетично определяне на индивида ви предлагаме 

да използвате вече разработен и внедрен маркер набор от Frosch et al.(под 

редакция) с помощта на описаните химикали и протоколи. За генетично 

определяне на пола препоръчваме комплект маркери, разработен от Bidon et al. 

(2013 ) с използване на описаните химикали и протоколи. 
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Прехвърляне на разработените методи за определяне на вида, пола и индивида на 

кафява мечка (Ursus arctos) на Genome Lab GeXP система за генетичен анализ 

/секвенатор/ на Beckman Coulter, САЩ 

Изготвил: Йоханес Бекер-Фолман /Johannes Becker-Folmann/ 

 

За прехвърляне на методите описани по нагоре от ABI-секвенатор (Life Technologies, 

САЩ) на  CEQ8000/GeXP система за генетичен анализ (Beckman Coulter,САЩ)  ще се 

вземат под внимание следните неща: 

 Поради различната мобилност на различните багрила, които се използват от 
двата вида системи пресметнатият размер ще бъде различен при анализа на 

двете системи.  

 Интензитета на светене на багрилата използвани на системата на Beckman 

Coulter,САЩ, съответно D2, D3 and D4 са различни от ABI багриалата за 

белязане.  

Целта ще е да оптимизираме трансфера на метода в посока рутинното получаване на 

характеристиките на фрагментния анализ на  CEQ/GeXP системата, като: акуратните 

размери на алелите, тяхното правилно определяне и сортиране по размери 

 

Референтни материали, положителни контроли и алелни молекулни маркери 

За прехвърлянето на описаните методи на CEQ/GeXP ще се приготвят референтни 

материали / положителни контроли от животински тъкани в големи количества (> 500 

µg геномна ДНК). Точността на оразмеряване на алелите на SEQ системата прави 

ненужно използването на алелен молекулен маркер. 

Стъпка 1: Единичен PCR на PCR в реално време и полиакриламидна електрофореза 

/PAGЕ/ 

За да се верифицира размера на алелите, ефикасността на проведеният PCR, с цел да се 

избегнат димери или неспецифични PCR продукти ще се направи real-time PCR на 

апарат Rotor-Gene 2000 посредством стандартен Syber-Green анализ. PCR продуктът ще 

се провери на електрофореза на 6 % полиакриламиден гел с цел проверка за димери и 

неспецифични продукти. 

Стъпка 2: Мултиплекс PCR-и A, B, C and D 

Описаните по-горе мултиплекс PCR реакции ще бъдат модифицирани, защото ABI 

секвенаторите използват 4 -ри цветна система, а CEQ/GeXP системата 3 цветна. 

Следователно в зависимост от качеството на полученият PCR ампликон, височина на 

пиковете, чувствителност и т.н.някой ампликони ще бъдат удължени по размер като им 

се добавят двойки нуклеотиди в 5' края на F - правият или R-обратният праймери.  

 

Таблица: PCR мултиплекс I, II and III маркер набори 

Марке

р 

Панел  I Панел II Панел III 

1 Msut2 G10P G10L 

2 Mu26 G10D G10J 

3 G1A Mu51 Mu10 

4 Mu23 G10M G10H 

5 G10C  G10U 
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След PAGE на GS2000 система за електрофореза интензитета на бендовете ще бъде 

проверен и багрилата, с които ще се бележат отделните алели за мултиплексният SEQ 

PCR анализ ще бъдат подбрани на базата на следните правила и очакван размер 

класове: 

 Слаб сигнал ще се бележи с D4. 

 Маркери със стандартни до високи пикове ще се бележат с D2 и маркери със 

много силни пикове ще се бележат с D3. 

Стъпка 3: Мултиплексен и CEQ-анализ използвайки референтен материал 

За първият мултиплексен  PCR концентарцията на праймерите ще бъде оптимизирана 

до еквимоларни концентарции от 0.2 до 0.3 µM всяка. За да се индентифицират 

неспецифичните амплификационни продукти единичните маркери за PCR и тези на 

пулове ще се пуснат на електрофореза паралелно.  

Стъпка 4: Мултиплекс PCR на пробите 

Следните проби трябва да се намножат и анализират на CEQ/GeXP: 

 Капиляра A: Референтна проба 

 Капиляра B: представителна проба 1 стандартна концентрация 

 Капиляра C: представителна проба 1 ниска концентрация  

 Капиляра D: представителна проба 2 стандартна концентрация 

 Капиляра E: представителна проба 2 ниска концентрация 

 Капиляра F: представителна проба 3 стандартна концентрация 

 Капиляра G: представителна проба 3 ниска концентрация 

 Капиляра H: Отрицателна контрола на амплификция 

Стъпка 5: Окончателно донагласяне на концентрацията на отделните праймери 

Зависимост от качеството на белязаният ДНК материал се очаква, че дългите PCR 

продукти ще амплифицират по-лесно от колкото по-късите. За да се получи еднакво 

разпределение на височината на пиковете и тяхната чувствителност за всички маркери, 

концентрацията на на праймерите ще бъде нагласена емперично. 

 

CEQ/GeXP 

Електрофорезата/ анализът на секвенатора ще бъде направен в съответствие със 

стандартния протокол за нашата лаборатория.  

 

Таблицата показва схемата на пипетиране при приготвяне на електрофоретичният микс. 

CEQ-зареждащ буфер, стандарт за размерите и смес за пробите/CEQ-loading buffer, 

size standard and sample Mix/  

Реактиви Обеми еде

ниц

и 

26er-смес 

SM420-

Стандарт/Ямка 

0.3 µl 7.8 

SLS/Формамид/Ямка 24.7 µl 642.2 

Сума/Ямка 25 µl 650.00 

    

Разреждане на PCR продукт 

PCR-продукт 20 µl  

Формамид 80 µµ 0 
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Зареждане 3,5 µl  

CEQ метод 

Метод Време на 

инжекти

ране [sec] 

Volt 

[kV

] 

продължителност [минути] 

STR_20s_2kv_55 20 2 55 

 

Секвениране на мтДНК - регион 

Подобни протоколи вече са разработени за CEQ/GeXP системата. 

 

Заключение: 

За да се стандартизира метода и за да се прави автоматично сравняването на 

фрагментите по дължина ние препоръчваме да се използват същите референтни 

проби, които са използвани за разработване на метода на CEQ/GeXPсистемата и 

за анализ на последващи проби. 

 

 

 

Методики за оценка състоянието на кафява мечка (Ursus arctos) на национално 

ниво, чрез анализ и статистическа обработка на резултатите от генотипирането. 

Приложения на молекулярните маркери за консервационна генетика 

Изготви:  Кристияне Фрош /Christiane Frosch/ 

 

Генетичен мониторинг на кафявите мечки в Европа е широко използвана практика, за 

получване на важни данни за отговор на въпроси свързани с управлението и опазването 

на популациите им (De Barba et al. 2010). Оценките на размерите на популацията на 

базата на описаният метод са проведени от (Bellemain et al. 2005; De Barba et al. 2010b; 

Schregel et al. 2012; Solberg et al. 2006). Общата структура на европейските популации  

на кафявите мечки са били изследвани от (Frosch et al. под редакция; Karamanlidis et al. 

2013; Karamanlidis et al. 2012; Saarma& Kojola 2007; Waits et al. 2000). Изключително 

малки популации, с по-малко от 100 мечки и риск от близкородствено кръстосване 

/инбридинг/ са изучавани в Испания , Франция , Италия и Австрия (De Barba et al. 

2010a; Kruckenhauser et al. 2009; Taberlet et al. 1997; Zedrosser et al. 2001). В България 

има 600-800 индивида една от  най-голямата популация от  кафява мечка на Балканите. 

Ето защо ние препоръчваме събиране на 50 проби от различни места. За българската 

популация от кафява мечка предлагаме да се съберат косменни и фекални проби, за да 

се направят по-нататъшни изчисления за оценка на размера на популацията, като се 

използва софтуер CAPWIRE(Miller et al. 2005). За оценка структурата на популацията 

ние препоръчваме софтуер STRUCTURE v. 2.3.3 (Falush et al. 2003, 2007). За оценката на 

генетичното разнообразие и тестът за близкородствени кръстосвания препоръчваме 

софтуера GENALEX 6.41 (Peakall and Smouse 2006; http://www.anu.edu.au/BoZo/GenAlEx). 
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Икономически анализ на предложените методики  

(Разходи за генетичните анализи) 

 

Ръчно изолиране на ДНК 

 

 

 

 

 

 

 

№ Кат. номер Описание  Количес

тво  

Цена без  

ДДС 

Цена без ДДС, 

за една проба 

1 56504 QIAamp DNA Investigator Kit 50 р-ии 552,00 лв. 11,04 лв. 

2 51504 QIAamp DNA Stool Mini Kit 50 р-ии 522,00 лв. 10,44 лв. 

3 69506 Dneasy Blood & Tissue Kit 250 р-ии 1 732,00 лв. 6,92 лв. 

4  Допълнителни консумативи: 

епруветки 1,5 -2 мл и 

накрайници за пипетите 

  приблизително: 

2,00 лв.  

      

 Цена за изолиране на една проба ръчно съответно за позиция 1 - 13,04 

лв. без ДДС, за поз. 2 - 12,44 лв. без ДДС, за поз. 3 - 8,92 лв. без ДДС 
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Автоматизирано изолиране с “Biomek 3000” 

 

 

Анализ на мтДНК 

 

 

 

Микросателеитен анализ и определяне на пол на система за генетичен анализ CEQ 

8000/Genome Lab GeXP чрез секвениране и генотипиране 

 

Стъпка Материал Еденици Цена в 

лв. без 

ДДС 

Цена за проба 

(около) 

1: еденичен PCR SYBR Green набор ~ 30 50,00   

 F-праймер 18 бр. 720,00  

 R-праймер 18 бр. 720,00  

 GS2000 PAGE 1 15,00  

№ Кат. 

номер 

Описание  Количество  Цена без  

ДДС 

Цена без 

ДДС, за 

една проба 
1  56504 QIAamp DNA Investigator Kit 50 р-ии 552,00 лв. 11,04 лв. 

2 51504 QIAamp DNA Stool Mini Kit 50 р-ии 522,00 лв. 10,44 лв. 

3 69506 Dneasy Blood & Tissue Kit 250 р-ии 1 732,00 лв. 6,92 лв. 

4 717256 Biomek® Tips, Barrier, P20, AP96, 

Sterile, 20 µl  

960 броя 232,00 лв. 1,20 лв. 

5 A21586 Biomek® Universal P50 Tips, Pre-

Sterilized with Barrier, Non-Conductive, 

50 µ   

960 броя 232,00 лв. 1,20 лв. 

6 717253 Biomek® Tips, P250, AP96, Pre-

Sterilized with Barrier  

960 броя 232,00 лв. 2,40 лв. 

7 373687 Biomek®, Tip, P1000, Sterile, 1000 µ   960 броя 180,00 лв.  3,75 лв. 

      

 Цена за изолиране на една проба автоматично, средно около 18,00 лв. 

№ Кат. 

номер 

Описание  Количес

тво  

Цена без  

ДДС 

Цена без 

ДДС, за 

една проба 

1  BAS-

1001 

Двойка праймери    100 р-ии 35,00 лв. 0,35 лв. 

2 VWR73

3-1305 

Taq DNA Polymerase, Standard (Mg-free) 

Buffer, 2.000 ед. 

2000 ед. 344,00 лв. 0,11 лв. 

3 VWR73

3-1363 

Смес dNTPs, 25 mM всяко (dA, dC, dT, dG), 2 

x 500 µl 

  200 р-ии 360,00 лв. 1,80 лв. 

4  Накрайници за пипетите  и PCR епруветки    1,50 лв. 

      

 Цена за анализ на една проба, средно около 3,76 лв. 
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2: мултиплекс PCR HotStar мастермикс 3 * 0.85 300,00   

 GS2000 PAGE 1 15,00   

3: CEQ- мултиплекс Белязани праймери 16 5 288,00   

4: CE CEQ/GeXP Size standard /молекулен маркер 1 190,00  

 Sample loading solution/ разтвор 

за зареждане на пробата 

6 ml 78,00   

 Separation Gel LPA I / гел 10 ml 230,00   

 Sample Microtiter Plate / плака 25 бр./опк 632,00  

 96-Well Plates / 96-ямкова плака 100 бр. 

/опк 

432,00  

 Separation buffer (4 plates) / 

разделящ буфер 

4/опк. 200,00  

 Capillary array / капиляра 1 1 254,00   

5. секвениране DTCS quick start kit / DTCS 

набор  

1 кит 1 244,00   

 PCR-Purification Kit / набор за 

пречистване на PCR прдукти 

1 кит  198,00   

     

STR- генотипиране    около 20 лв. 

Секвениране    около 30 лв. 

 

Моля, да се има в предвид, че първоначалното закупуване на продукти е малко по-

скъпо и че цената на проба се увеличава, ако не всички реактиви и консумативи се 

използват за анализи.  Допълнителни разходи към бюджета са изолирането и анализа на 

негативни контроли ( изолиране и PCR), които не са сметнати към момента.  

Дадените цени са към момента на подаване на доклада и в бъдеще има голяма 

вероятност да се повишат или понижата. В описаните цени влиза стойността само на 

реактивите и някой консумативи. Не влизат цените за труд, режийни разходи и 

амортизация на апаратурата. Също така в цените не са включени разходите за 

агарозните гел елктрофорези, защото консумативите и реактивите за тях се използват 

многократно себестойността за една проба е пренебрежимо малка, както и някой 

разходи за общи консумативи, които са налични и се използват рутинно във всяка 

лаборатория, като ръкавици, дезинфектанти, хартиени кърпи за почистване на 

плотовете и др. 

Моля, имайте в предвид че точната стойност на цената за ананлиз на една проба 

може да бъдат калкулирани едва след внедряване на методите в лабораторията 

на ИАОС. 
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Преглед, оценка и анализ на данни от научни публикации, литература и други 

източници за вече разработени и прилагани методи за определяне на видовете 

кафява мечка ( Ursus arctos ), вълк ( Canis lupus ), дива котка ( Felis silvestris ) и рис 

(Lynx lynx ) чрез генотипиране 

 

 

Вълк (Canis lupus) 

 

Налични литературни и други източници за: Методики за полево събиране, 

съхранение и  транспорт на генетичен материал, проби от кафява вълк (Canis 

lupus) подходящи за генетичен анализ чрез генотипиране или секвениране с цел 

определяне на видовете по вид, пол, и индивид. 

Изготвил: Елена Цингарска 

 

За целите на опазването и управлението на популациите на дивите животни е важно да 

бъде събирана информация за параметри като: размер на популацията, демография, 

родствени връзки, структура на популацията и др. Събирането на данни по тези 

параметри е трудно за видове, които са редки и/или водят скрит начин на живот, 

каквито са хищниците (Taberlet et al. 1996; Kohn et al. 1999; Creel et al. 2003). 

Учените, работещи в сферата на консервационната биология и етологията винаги са 

били изключително заинтересовани от неинвазивните техники за събиране на проби за 

генетични изследвания, защото не е необходимо животните да бъдат улавяни, 

обезпокоявани или дори наблюдавани, като това прави пробовземането много по-лесно 

(Taberlet & Luikart, 1999). Неинвазивните генетични изследвания започват да се 

използват преди около 20 – 25 години (Taberlet & Bouvet, 1991; Taberlet & Bouvet, 1992; 

Morin et al. 1993; Taberlet et al. 1996 e 1997; Gagneux et al. 1997). 

В зависимост от вида, с който се работи, и от неговите биологични и екологични 

особености, неинвазивно могат да бъдат намирани и събирани различен тип проби за 

извличане на ДНК. Това са: косми, пера, екскременти, урина, кръв, слюнка. 

Правилното събиране и съхраняване на тези проби е от първостепенна важност за 

осигуряване на успешно провеждане на последващите генетични анализи. Резултатите 

от тези анализи са зависими от качеството на събраните проби и възможни 

замърсявания (с чужда ДНК). Поради това е необходимо биологичните проби да се 

събират и съхраняват като се следват някои правила. 

 

Полево оборудване и консумативи. 

Необходимото оборудване на терен е както следва: контейнери с етикети за 

съхраняване на пробите до пристигането им в лабораторията; етанол 96 % във всеки 

контейнер; чист уред за събиране на пробата без смесването и с ДНК от друг вид или 

индивид; латексови ръкавици; молив за надписване на пробата върху етикета и 

попълване на формуляр; GPS за взимане на координати на мястото, където е намерена 

пробата; фотоапарат за заснемане на пробата на мястото на намирането й. 

Формуляр се попълва за всяка намерена и събрана проба. Той съдържа информация за: 

GPS координати на намирането, информация за мястото на намиране/събиране (тип 
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местообитание и др.), качество и възраст на пробата, както и друга информация, която е 

от значение за настоящото изследване. 

 

Най-подходящ тип проби за неинвазивно пробовземане за извличане на генетичен 

материал от вълк (Canis lupus) и начини за събиране и съхраняване 

За целите на неинвазивния метод за събиране на генетични проби от вълк най-

подходящо е събирането на проби от екскременти и урина от вида. Вълкът използва 

урината и екскрементите си за маркиране на територията на семейната група и по тази 

причина ги оставя на явни места, лесни за намиране (горски пътища и пътеки). Също 

така, но по-рядко, при проследяване на вълча диря, на определени места могат да бъдат 

регистрирани и събрани косми от индивиди на вида (при преминаване на вълците през 

гъсти хрaсталаци с бодливи тръни, където се закачат космите). Екскременти могат да се 

регистрират на места, където вълците са се хранили, т.е. в близост до тяхна жертва или 

по редовно използвани от тях пътеки в територията им. Както от пресни екскременти, 

така и от урина, запазена върху снега, могат да бъдат събрани проби, от които да бъде 

изолирана ДНК за последващи генетични анализи.  

Препоръчително е събирането на проби от вълци да става чрез проследяване на вълча 

диря в сняг (Caniglia, 2008; Scandura et al., 2011). Този начин на събиране има някои 

значителни предимства: 

- според възрастта на оставената диря може да се изчисли с голяма точност 

преди колко време са оставени пробите (екскременти, урина, косми); 

- с много по-голяма вероятност могат да бъдат намерени и събрани проби от 

повече вълци от семейната група, а не само от доминантните, които използват 

екскреметни и урина за маркиране; 

- в някои случаи могат да се направят изводи за това от кой точно индивид от 

семейната група е дадена проба; 

- ниските температури спомагат за по-добро съхранение на ДНК до 

събирането. 

Освен при проследяване на вълча диря в сняг, може да се прави обход на горски 

пътища и пътеки (без наличие на снежна покривка), за които е известно, че се 

използват от вълците за преминаване. В този случай могат да бъдат събирани основно 

проби от екскременти. За регистриране и събиране на проби от урина е необходимо 

проследяване на диря в сняг. Урината се задържа върху и в снега. 

Според Scandura et al., 2011, eкскрементите, от които се взимат проби с цел изолиране 

на ДНК, е необходимо да са не по-стари от няколко дни, до 1 седмица. Caniglia (2008) 

допуска събиране на проби от екскременти стари до около две седмици (в зимния 

период). Взима се парче основно от повърхността на началото (тъпата част) на 

екскремента. Като правило там е най-голямо съдържанието на ДНК от съответния 

индивид. 

След събиране на пробата, поставянето ѝ става в чисти полипропиленови 

контейнерчета, с добавен 96 % етанол в количествено съотношение 3:1 (спирт:проба) 

(Caniglia, 2008; Greco, 2009; Scandura et al., 2011). Етанолът дехидратира пробите, 

блокирайки биохимичните реакции, които биха разрушили ДНК. 

Урината може да бъде събрана (разредена със сняг) в по-голям контейнер/съд с добавен 

96 % етанол. 

Относно пробите от косми различни автори препоръчват съхраняване или в чисти 

полипропиленови контейнерчета, с добавен 96 % етанол (Greco, 2009), или в хартиен 
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плик с добавени силициеви топчета за изсушаване (поддържане на пробата суха) 

(Taberlet et al., 1997; Caniglia, 2008; Greco, 2009; Scandura et al., 2011). 

Желателно е възможно най-скоро след събирането и съхраняването на пробите в етанол, 

те да бъдат поставяни на ниска температура в хладилник (до +4°C). Някои автори 

препоръчват замразяване на минусови температури (-20°C). Транспортирането до 

лабораторията може да става при стайна температура, тъй като ДНК е стабилна за 

няколко дни в етанол. 

Според Caniglia (2008), след пристигането им в лабораторията и преди последващи 

манипулации, пробите трябва да бъдат дълбоко замразявани при температура - 80 °C за 

поне 10 дни с цел да бъдат унищожени всякакви яйца на Echinococcus. 

 

Места за събиране на генетичен материал 

Както беше споменато по-горе, описаните находки за събиране на генетичен материал 

по неинвазивен метод, могат да бъдат намерени при проследяване на диря от вълк(ци) в 

сняг или при липса на такъв при обход на горски пътища и пътеки , за които е известно 

че се използват от вълците. Във втория случай могат да бъдат събрани основно проби 

от екскременти (с по-ниска успеваемост от проследяването на диря), докато 

маркировъчните места (с урина) могат да бъдат регистрирани и да бъде събрана проба 

само при снежна покривка. Регистрирането на космените проби също става основно 

при проследяване в сняг. 

Най-общо, събирането на генетичен материал става в райони с постоянно присъствие 

на вида, в пригодни местообитания, чрез обход на места (горски пътища и пътеки), за 

които е известно че се използват от вълци. 

 

Период на пробовземане 
Както става ясно от написаното по-горе, най-подходящ период за пробовземане е 

зимният, при наличие на снежна покривка, с цел възможност за регистриране и 

проследяване на вълча диря. При липса на такива условия, е възможно обходът на 

„вълчи пътеки“ да бъде правен във всеки друг период от годината. В периода на 

раждане и отглеждане на малките (май-август) семейната група се придържа в 

сърцевинната зона на територията си, като доминиращите индивиди маркират 

интензивно пътеките в тази зона с екскременти (Zub et al. 2002). Това може да помогне 

за по-голяма успеваемост при намиране и събиране на проби в летния период, в райони, 

за които са известни сърцевинните зони на семейните групи. 
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Методики за изолиране на ДНК от различен генетичен материал и методики за 

генотипиране на вълк (Canis lupus) на три нива: вид, пол, индивид 

Изготвили: Кристиане Фрош /Christiane Frosch/, Верена Храмс/Verena Harms/ и 

Величка Кърджева 

 
Първите  задълбочени  изследвания на генетичното разнообразие на популацията на 

дивия вълк е проведено от Кенеди и Кенеди (1991), като се използват протеинови 

полиморфизми. При  канадските вълци, те откриват средно ниво на хетерозиготност, в 

сравнение с естествените популации на други членове на разред хищници (Carnivora). 

Подобни нива на вариабилност бяха получени на 38 италиански вълци в паралелно 

проучване, проведено в  Италия с помощта на 40 алозимни локуси (Randi et al. 1993). 

Вариацията на митохондриалната ДНК е до голяма степен изследвана при вълци от 

различен географски области в света. Wayne et al. (1992 ) анализирали екземпляри, 

принадлежащи към 26 различни популации от северното полукълбо. Новата граница на 

анализ на генетичното разнообразие се оказа използването на ядрените 

хипервариабилни локуси, като микросателитите. Генетиченият мониторинг на вълци 

все още се осъществява чрез секвениране на фрагменти от къси контролни региони и 

микросателити в уважаваните лаборатории. 

Вълкът е един неуловим хищник и преките наблюдения са много малко. Освен това, 

конвенционалният анализ на полевите знаци (стъпки, косми, мъртва плячка) не 
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позволява разграничаването между вълк и куче (Canis familiaris) с голяма достоверност 

(Valière et al. 2003).  Следователно, пробите взети по неинвазивен начин стават важен 

инструмент за мониторинг на вълци и индивидуалната им идентификация. Този подход 

позволява генетичните изследвания на диви животни, без да се налага да бъдат 

хващани, или дори наблюдавани (e.g. Höss et al. 1992; Taberlet & Bouvet 1992; see 

reviews in Morin & Woodruff 1996; Kohn & Wayne 1997; Taberlet & Luikart 1999).  

Изолиране на ДНК - ръчно 

Тъкънна или  кръвна проба. За извличане на ДНК от тъканни и кръвни проби, ние силно 

препоръчваме да използвате DNeasy Blood and Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Германия; 

Cat.69504), следвайки протоколите за  пречистване на общо количество ДНК от 

животинска кръв или клетки и пречистване на общо количество ДНК от животински 

тъкани. Всички специфични реактиви са включени в набор. Допълнителните реактиви 

и оборудване са рутинни: етанол (96-100%), 1,5 ml и 2 ml микроцентрофужни 

епруветки (например, Eppendorf  Safe-Lock, VWR 211-2120),  пипети, накрайници за 

пипети, микроцентрофуга (с ротор за 1.5 ml и 2 ml епруветки) и клатачка, или 

подвижна платформа за нагряване при 56 ° C. 

Фекални проби.  Тези проби се съхраняват в 96% етанол при  -20 ° С. За изолиране  на  

ДНК от тях обикновено се използва QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen Inc, Hilden, 

Germany). Ние предлагаме да се следват инструкциите на производителя " QIAamp 

DNA Stool Handbook ", описани в протокол за „Isolation of DNA from Stool for Human 

DNA Analysis” описан в приложената инструкция за употреба. Всички специфични 

реактиви и буфери са включени в набора. Необходимото допълнително оборудване и 

реактиви са стандартни: етанол (96-100%), 1,5 ml и 2 ml микроцентрофужни епруветки 

(например, Eppendorf  Safe-Lock, VWR 211-2120),  ,  пипети, накрайници за пипети, 

микроцентрофуга (с ротор за 2 ml епруветки), вортекс, лед и термомиксер, загряващ-

орбитален инкубатор, подгряващ блок или водна баня. 

 

Проби от урина. Тези проби осигуряват надежден източник на ДНК, често се събират 

от региони с постоянна снежна покривка. Пробите от урина се събират в снега и се 

съхраняват при -20 ° С. За да се преципитира ДНК от 15 mL разтопен сняг, 1.5 mL 

натриев ацетат 3M (рН 5,2 ) и 33 mL абсолютен етанол се добавят. След инкубиране в 

продължение на една нощ, сместта се центрофугира (5500 g, 35 min, 6 °C) и 

супернатантата се изхвърля (Valiere N and Taberlet P (2000). Утаената ДНК се 

екстрахира при използване на набор QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen Inc, Hilden, 

Германия ), съгласно протокола на производителя ( виж по-горе ) . 

Рисковете от замърсяване са сведени до минимум с помощта на предварителна 

обработка на неинвазивно събраната проба преди да се направи полимеразната верижна 

реакция. (Taberlet et al.,1999). 

Заключение : За изолиране на ДНК от фекални и уринни проби от вълци 

препоръчваме следния набор -  QIAamp DNA Stool Kit, следвайки инструкциите 

на производителя. 

 

ДНК изолиране- автоматизирано 

Ще се приложи съшият принцип както при автоматизираното изолиране на ДНК при 

кафява мечка (Ursus arctos), но ще бъдат автоматизирани съответно протоколите за 
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изолиране на ДНК от вълк. /моля вижте секцията автоматизирано изолиране на ДНК 

при в раздела за кафява мечка/ 

 

Молекулярни методи за генотипиране на вълк (Canis lupus) на три нива: вид, пол, 

индивид 

Митохондриален ДНК анализ. 

С цел да се предотврати скъпо струващият анализ ан микросателити с нецелеви видове, 

е разумно да се проведе изследване за идентифициране на вида . Анализът на 

митохондриалния контролен регион се осъществява чрез използване на праймерите - 

L15995 5' - CTCCACTATCAGCACCCAAAG -3 " ( Taberlet and Bouvet,1994 ) и  H16498 

5' - CCTGAAGTAAGAACCAGATG -3 ' (Fumagalli et al. 1997). Този анализ дава 

възможност не само за идентификация на видовете, но също така диференцирането 

между кучета и вълци. Освен митохондриалния хаплотип може да предостави 

допълнителна информация за родословието при вълци по майчина линия. 

Амплификацията на фрагменти от митохондриалния контролен регион се осъществявя 

със стандартен PCR протокол с 15μl обем на реакцията, включващ  3μl матрична ДНК, 

0.66U TAQ ДНК полимераза (New England Biolabs), 1 х PCR буфер (New England 

Biolabs), 3 mM MgCl2 и 0.3 μM от всеки праймер ( Nowak и др. 2014) . 

Амплификацията се провежда с 5 min първоначална денатурирация при 94 ° С, 40 

цикъла на 45 сек. при 94 ° С, 30 секунди при 54 ° С, 30 секунди при 72 ° С и 10 минути 

крайно удължаване при 72 ° С 

Анализ на микросателити. Набор от 14 високо-полиморфни микросателитни маркери 

се амплифицират в три различни мултиплексни реакции за получаване на 

индивидуалните генотипове (Francisco et al. 1996: FH2001, FH2010, FH2017, FH2054; 

FH2087L, FH2088, FH2096, FH2097, FH2137, FH2140, FH2161; Fredholm & Wintero 

1995: CPH5; Shibuya et al. 1994: vWF; Dog Genome Project: PEZ17).  Тези маркери са 

особено удобни за генетичен мониторинг на вълци, като основеният набор често се 

използва в различни европейски лаборатории (напр. Wolf Alpine Group), за да се 

сравнят генетичните профили на отделните вълци. В 10 μl PCR са включени 3.8 μl 

DNA-екстракт, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM  dNTPs в еднакво съотношение, 0.3 mM от всеки 

праймер и 0.5 U/µl HotStarTaq - полимераза. Фрагментите бяха амплифицирани  за 15 

минути при 95 ° С, последвано от 45 цикъла от 30 секунди  при  94 ° С, 90 секунди при  

60 ° С, 60 секунди при 72 ° С, последвано от 5 цикъла от 30 секунди при 94 ° С, 90 

секунди при 58 ° С, 60 секунди при 72 ° С, последвано от 5 цикъла от 30 секунди при 

94 ° С, 90 секунди при 54 ° С, 60 секунди при 72 ° С, последвано от 25 цикъла от 30 

секунди при 94 ° С, 90 секунди при 50 ° С, 60 секунди при 72 ° С и крайна стъпка на 

удължаване от 30 минути при 72 ° С. За да се избегнат грешки при определяне на 

генотипа, се правят четири повторения на проба ( Navidi et al.1992 ). Базирайки се на 

референтен набор от проби от вълк и домашно куче, е възможно да се причислят проби 

към една от тези групи и освен това да се открият нови хибриди. 

 

Полови маркери.  Определянето на пола се провежда със специфични маркери за канид 

- биологичното семейство на хищници, включващо вълк, куче, лисица, чакал, 

койот. Амплифицира се DBY интрон 7  и DBX интрон 6 (Seddon, 2005) от района на 

цинковите пръсти . Този маркер е подходящ за неинвазивно взети проби, поради 

малката дължина на PCR продукта. Половият маркер е включен в набора с 
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микросателитните маркери. Така молекулярният анализ за определяне на пола се 

извършва със същите реактиви и протоколи като микросателитния анализ.  

Анализите са проведени на система за генетичен анализ ABI /секвенатор/ на Life 

Technologies, САЩ. 

 

Заключение : Ние препоръчваме намножаване на митохондриалният контролен 

регион, за да се определи вида на всяка проба, за да се направи разлика между 

домашното куче и вълк и да разкрие митохондриалния хаплотип . За генетично 

определяне на индивида предлагаме да използвате вече разработен и внедрен 

маркер, описан по-горе и да се използват споменатите химикали и протоколи. За 

генетична идентификация на пола, препоръчваме маркерния набор, разработен от 

Seddon (2005 г.), като се използват същите химикали и протоколи, както и за 

микросателитния анализ. 

 

 

 

Прехвърляне на разработените методи за определяне на вида, пола и индивида на 

вълк (Canis lupus) на Genome Lab GeXP система за генетичен анализ /секвенатор/ 

на Beckman Coulter, САЩ 

Изготвил: Йоханес Бекер-Фолман /Johannes Becker-Folmann/ 

 

Въведение 
За прехвърляне на методите описани по нагоре от ABI-секвенатор (Life Technologies, 

САЩ) на  CEQ8000/GeXP система за генетичен анализ (Beckman Coulter,САЩ)  ще се 

вземат под внимание следните неща: 

 Поради различната мобилност на различните багриала които се използват от 

двата вида системи пресметнатият размер ще бъде различен при анализа на 

двете системи. 

  Интензитета на светене на багриалата използвани на системата на Beckman 

Coulter,САЩ, съответно D2, D3 и D4 са различни от ABI багриалата за белязане. 

Целта ще е да оптимизираме трансфера на метода в посока рутинното получаване на 

характеристиките на фрагментния анализ на  CEQ/GeXP системата, като: акуратните 

размери на алелите, тяхното правилно определяне и сортиране по размери. 

 

Референтни материали, положителни контроли и алелни молекулни маркери 

За прехвърлянето на описаните методи на CEQ/GeXP ще се приготвят референтни 

материали / положителни контроли от животински тъкани в големи количества (> 500 

µg геномна ДНК). Точността на оразмеряване на алелите на SEQ системата прави 

ненужно използването на алелен молекулен маркер. 

 

Стъпка 1: Единичен PCR на PCR в реално време и полиакриламидна 

електрофореза /PAGЕ/ 
За да се верифицира размера на алелите, ефикасността на проведеният PCR, с цел да се 

избегнат димери или неспецифични PCR продукти ще се направи real-time PCR на 

апарат Rotor-Gene 2000 посредством стандартен Syber-Green анализ. PCR продуктът ще 
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се провери на електрофореза на 6 % полиакриламиден гел с цел проверка за димери и 

неспецифични продукти. 

 

Стъпка 2: Мултиплекс PCR-и A, B, C и D 

Описаните по-горе мултиплекс PCR реакции не могат да бъдат амплифицирани, 

съгласно протокола, защото ABI секвенаторите използват 4 -ри цветна система, а 

CEQ/GeXP системата 3 цветна. 

Следователно в зависимост от качеството на полученият PCR ампликон, височина на 

пиковете, чувствителност и т.н.някой ампликони ще бъдат удължени по размер като им 

се добавят двойки нуклеотиди в 5' края на F - правият или R-обратният праймери.  

Таблица: PCR мултиплекс А, B, C и D маркерни комплекти 

 

След PAGE на GS2000 система за електрофореза интензитета на бендовете ще бъде 

проверен и багрилата, с които ще се бележат отделните алели за мултиплексният SEQ 

PCR анализ ще бъдат подбрани на базата на следните правила и очакван размер 

класове: 

 Слаб сигнал ще се бележи с D4. 

 Маркери със стандартни до високи пикове ще се беляжат с D2 и маркери със 

много силни пикове ще се бележат с D3. 

 

Стъпка 3: Мултиплексен и CEQ-анализ използвайки референтен материал 

За първият мултиплексен  PCR концентарцията на праймерите ще бъде оптимизирана 

до еквимоларни концентарции от 0.2 до 0.3 µM всяка. За да се индентифицират 

неспецифичните амплификационни продукти единичните маркери за PCR и тези на 

пулове ще се пуснат на електрофореза паралелно.  

 

Стъпка 4: Мултиплекс PCR на пробите 

Следните проби трябва да се намножат и анализират на CEQ/GeXP: 

 Капиляра A: референтна проба 

 Капиляра B: представителна проба 1 стандартна концентрация 

 Капиляра C: представителна проба 1 ниска концентрация  

 Капиляра D: представителна проба 2 стандартна концентрация 

 Капиляра E: представителна проба 2 ниска концентрация 

 Капиляра F: представителна проба 3 стандартна концентрация 

 Капиляра G: представителна проба 3 ниска концентрация 

 Капиляра H: Отрицателна контрола на амплификцията 

 

 

Мар

кер 

Панел  A Размер 

на алела 

Панел B Размер на 

алела 

Панел C Размер на 

алела 

Панел D Размер на 

алела 

1 FCA171 103-119 FCA170 92-128 FCA364 106-126 FCA232 99-117 

2 FCA8 117-145 FCA149 120-132 FCA132 137-163 FCA347 159-179 

3 FCA571 110-118 FCA88 115-129 FCA576 133-157 FCA567 93-109 

4 FCA124 114-132 FCA275 113-147   ZF 163,166 
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Стъпка 5: Финално донагласяне на концентрацията на отделните праймери 

Зависимост от качеството на белязаният ДНК материал се очаква, че дългите PCR 

продукти ще амплифицират по-лесно от колкото по-късите. За да се получи еднакво 

разпределение на височината на пиковете и тяхната чувствителност за всички маркери, 

концентрацията на на праймерите ще бъде нагласена емперично. 

Следната таблица е пример за STR анализ чрез мултиплексен PCR на човешка проба.  

 

Таблица: Нагласяне на концентрация на праймерите при човешка ДНК 

Набор  от човешки  STR 13-PLX-праймер миксове 

50 µM AMLXY VWA D8S1179 TPOX  D2 

F-белязан 

праймер 

0,12µl 0,5µl 2µl 1µl   

R-праймер 0,12µl 0,5µl 2µl 1µl   

 0.25 1 4 2  7.25 

 D3S1358 THO1 D21S11 D18S51  D3 

F-белязан 

праймер 

1µl 0.5µl 2µl 2µl   

R-праймер 1µl 0.5µl 2µl 2µl   

 2 1 4 4  11 

 D5S818 D13S317 D7S820 D16S539 CSF1PO D4 

F-белязан 

праймер 

0,05µl 0,05µl 0,05µl 0,2µl 0,4µl  

F-небелязан 

праймер 

0,45µl 0,45µl 0,45µl 1,8µl 3,6µl  

R-праймер 0,5µl 0,5µl 0,5µl 2µl 4µl  

 1 1 1 4 8 15 

 

 

CEQ/GeXP 

Електрофорезата/ анализът на секвенатора ще бъде направен в съответствие със 

стандартния протокол за нашата лаборатория.  

Таблицата показва схемата на пипетиране при приготвяне на електрофоретичният микс. 
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CEQ-зареждащ буфер, стандарт за размерите и смес за пробите/CEQ-loading 

buffer, size standard and sample Mix/  

Реактиви Обеми еден

ици 

26er-смес 

SM420-Standard/Well 0.3 µl 7.8 

SLS/Formamid/Well 24.7 µl 642.2 

Sum/Well 25 µl 650.00 

    

Разреждане на PCR продукт 

PCR-продукт 20 µl  

Formamid 80 µµ 0 

Зареждане 3,5 µl  

CEQ метод 

Метод Време на 

инжектир

ане [sec] 

Volt 

[kV] 

продължителност [минути] 

STR_20s_2kv_55 20 2 55 

 

 

2.2.8.Секвениране на мтДНК – регион 

Подобни протоколи вече са разработени за CEQ/GeXP системата 

 

Заключение:За да се стандартизира метода и за да се прави автоматично 

сравняването на фрагментите по дължина ние препоръчваме да се използват 

същите референтни проби, които са използвани за разработване на метода на 

CEQ/GeXPсистемата и за анализ на последващи проби. 

 

 

 

Методики за оценка състоянието на вълк (Canis lupus) на национално ниво, чрез 

анализ и статистическа обработка на резултатите от генотипирането. Приложения 

на молекулярните маркери за консервационна генетика 

Изготвл::  Кристияне Фрош /Christiane Frosch/ 

 

Вълкът е най-разпространения голям хищник в Европа. След векове на намаляване на 

популацията и свиване на хабитата, вълците сега си разширяват и реколонизират 

териториите (Caniglia et al., 2013). През последните десетилетия неинвазивната 

генетика се превърна във важен инструмент за оценка на състоянието на популацията 

на вълка. Vila et al.(2002) показват, че генетичното разнообразие на географски 

изолираната скандинавска популацията на сивите вълци (Canis lupus ), се основава от 

само два индивида и се възстановява от присъединяването на един индивид- имигрант. 
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Чрез микросателитния анализ и секвенирането на матрична ДНК от  Czarnomska et al. 

(2013 г.) бяха установени високи нива на диференциация между вълци в планините - 

Карпати и полските низини. Много проучвания разглеждат въпроса на кръстосване 

между вълци и домашни кучета. Randi (2008) обобщава резултатите от проекти, 

насочени към идентифициране на възникване и разширяване на интрогресивната 

хибридизация в европейските популации на вълци. 

 

Приложения на молекулярните маркери за консервационна генетика 

В следващата част ние предлагаме някои възможност за консервационно генетични 

анализи в България. Изследвайки кръстосването между вълци и домашни кучета: набор 

от референтни проби от вълци и домашни кучета анализирани с микросателити може 

да се използват за неинвазивен мониторинг на проби на една или и двете от групите, 

прилагайки  софтуера Structure 2.3.3. (Pritchard et al., 2000). За това проучване ние 

препоръчваме да се съберат 20 референтни проби от неродствени  домашни кучета и 30 

фекални проби от вълци в България. 

Анализ на основата на популацията на вълците: Микросателитните данни на набор от 

относително хомогенно разпределени проби се анализира със софтуера -  Structure 2.3.3. 

(Pritchard et al., 2000),за да се получи най-вероятния брой на субпопулациите. 

Изчисляване на размера на преобладаващите популации : Въз основа на 

стандартизирана извадка с определен брой вземане на проби се използва софтуер- 

CAPWIRE (Miller , 2005 ) за изчисляване  размера на преобладаващата популация, въз 

основа на честоти за откриване на индивиди. 

Измерване на параметрите на популацията, като генетична изменчивост, популационна 

диференциация или на близкородствено кръстосване :микросателитните данни на 

набор от проби с най-малко 10 индивида, на всяка субпопулация е анализирана със 

софтуера GENALEX 6.41 (Peakall and Smouse 2006; http://www.anu.edu.au/BoZo/GenAlEx) 

and FSTAT (Goudet, 1995). 

 

Литература 

Caniglia R, Fabbri E, Mastrogiuseppe L, Randi E (2013) Who is who? Identification of 

livestock predators using forensic genetic approaches. Forensic Science 

International: Genetics, 7, 397-404 

Francisco LV, Langston AA, Mellersh CS, Neal CL, and Ostrander EA (1996) A class of 

highly polymorphic tetra-nucleotide repeats for the canine genetic mapping. 

Mammal Genome, 7:359–362 

Fredholm M, Winterø AK (1995) Variation of short tandem repeats within and between 

species belonging to the Canidae family. Mamm Genome 6, 11–18 

Fumagalli L, Pope LC, Taberlet P, Moritz C (1997) Versatile primers for the amplification of 

the mitochondrial DNA control region in marsupials. Molecular Ecology 6:1199-

1201. 

Goudet J (1995) FSTAT (Version 1.2): A computer program to calculate F-statistics. Journal 

of Heredity 86:485-486. 

Höss M, Kohn M, Knauer F, Schröder W, Pää o S (1992) Excrement analysis  y PC . 

Nature, 359, 199 

Kennedy PK, Kennedy ML, Clarkson PL, Liepins IS (1991) Genetic variability in natural 

populations of the gray wolf, Canis lupus. Canadian Journal of Zoology, 69, 

1183-1188 



      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ 

ОООпппееерррааатттииивввнннааа    пппрррооогггрррааамммааа    """ОООкккооолллнннааа    сссрррееедддааа    222000000777---    222000111333   ггг ..."""   
 

Проект "Теренни проучвания на разпространение на 
видове / оценка на състоянието на видове и хабитати 

на  територията на  цялата страна – I фаза"  
 

 

Kohn MH, Wayne RK (1997) Facts from feces revisited. Trends in Ecology and Evolution, 

12, 223-227 

Miller CR, Joyce P, Waits LP (2005) A new method for estimating the size of small 

populations from genetic mark-recapture data. Molecular Ecology 14, 1991-2005. 

Morin PA, Woodruff DS (1996) Noninvasive genotyping for vertebrate conservation. In: TB 

Smith, RK Wayne (Eds.) Molecular genetic approaches in conservation. Oxford 

University Press, New York, New York, USA. Pp. 298-313 

Navidi W, Arnheim N, Waterman MS (1992) A multiple-tubes approach for accurate 

genotyping of very small DNA samples by using PCR: statistical considerations. 

American Journal of Human Genetics, 50, 347–359 

Peakall R, Smouse PE (2006) GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic 

software for teaching and research. Molecular Ecology Notes 6:288-295. 

Pilot M, Branicki W, Jedrzejewski W, Goszczynski J,  Jedrzejewska B, Dykyy I, Shkvyrya M, 

Tsingarska E (2010) Phylogeographic history of grey wolves in Europe. BMC 

Evolutionary Biology, 10:104 

Rand1 E (2008) Detecting hybridization between wild species and their domesticated 

relatives. Molecular Ecology, 17: 285-293 

Randi E, Lucchini V, Francisci F (1993) Allozyme variability in the Italian wolf (Canis lupus) 

population. Heredity, 71, 516-522 

Seddon JM (2005) Canid-specific primers for molecular sexing using tissue or non-invasive 

samples. Conservation Genetics, Volume 6, Issue 1, 147-149 

Shibuya H, Collins BK, Huang TH-M, Johnson GS (1994) A polymorphic (AGGAAT) 

tandem repeat in an intron of the canine von Willebrand factor gene. Anim Genet 

25, 122 

Taberlet P, Bouvet J. (1992) Bear conservation genetics. Nature, 358, 197 

Taberlet P, Bouvet J (1994) Mitochondrial DNA polymorphism, phylogeography, and 

conservation genetics of the brown bear Ursus arctos in Europe. Proceedings of 

the Royal Society of London Series B-Biological Sciences 255:195-200. 

Taberlet P & Luikart G (1999) Non-invasive genetic sampling and individual identification. 

Biological Journal of the Linnean Society, 68, 41–55 

Taberlet P, Waits LP, Luikart G (1999) Noninvasive genetic sampling: look before you leap. 

Trends in Ecology and Evolution, 14 (8), 323 –327 

Valiere N and Taberlet P (2000) Urine collected in the fiel das a source of DNA for species 

and individual identification. Molecular Ecolegy 9, 2149-2154. 

Valière N, Fumagalli N,  ielly  , Miquel C,  equette B,  M , We er  M, Arlettaz  and 

Taberlet P (2003) Long-distance wolf recolonization of France and Switzerland 

inferred from non-invasive genetic sampling over a period of 10 years. Animal 

Conservation, 6: 83–92 

Vilà C, Sundqvist AK, Flagstad Ø, Seddon J, Björnerfeldt, S, Kojola I, Casulli A, Sand H, 

Wabakken P, Ellegren H (2002) Rescue of a severely bottlenecked wolf (Canis 

lupus) population by a single immigrant. Proc. R. Soc. Lond. B, 270(1510): 91–97 

Wayne RK, Lehman N, Allard MW, Honeycutt RL (1992) Mitochondrial DNA variability of 

the gray wolf: genetic consequences of population decline and habitat 

fragmentation. Conservation Biology, 6, 559-569 

WolfAlpineGrouphttp://www.alpconv.org/en/organization/groups/WGCarnivores/Documents

/Monitoring%20of%20wolves%20in%20the%20Alps_Francesca%20Marucco_27.4.2012.pdf 

 



      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ 

ОООпппееерррааатттииивввнннааа    пппрррооогггрррааамммааа    """ОООкккооолллнннааа    сссрррееедддааа    222000000777---    222000111333   ггг ..."""   
 

Проект "Теренни проучвания на разпространение на 
видове / оценка на състоянието на видове и хабитати 

на  територията на  цялата страна – I фаза"  
 

 

Икономически анализ на предложените методики 

(Разходи за генетичните анализи) 

 

Ръчно изолиране на ДНК 

 

 

 

Автоматизирано изолиране с “Biomek 3000” 

 

 

 

Анализ на мтДНК 

№ Кат. номер Описание  Количес

тво  

Цена без  

ДДС 

Цена без ДДС, 

за една проба 

1 51504 QIAamp DNA Stool Mini Kit 50 р-ии 522,00 лв. 10,44 лв. 

2 69506 Dneasy Blood & Tissue Kit 250 р-ии 1 732,00 лв. 6,92 лв. 

3  Допълнителни консумативи: 

епруветки 1,5 -2 мл и 

накрайници за пипетите 

  приблизително: 

2,00 лв.  

      

 Цена за изолиране на една проба ръчно сответно за позиция за поз. 1 - 

12,44 лв. без ДДС, за поз. 2 - 8,92 лв. без ДДС 

 

№ Кат. 

номер 

Описание  Количество  Цена без  

ДДС 

Цена без 

ДДС, за 

една проба 
1 51504 QIAamp DNA Stool Mini Kit 50 р-ии 522,00 лв. 10,44 лв. 

2 69506 Dneasy Blood & Tissue Kit 250 р-ии 1 732,00 лв. 6,92 лв. 

3 717256 Biomek® Tips, Barrier, P20, AP96, 

Sterile, 20 µl  

960 броя 232,00 лв. 1,20 лв. 

4 A21586 Biomek® Universal P50 Tips, Pre-

Sterilized with Barrier, Non-Conductive, 

50 µ   

960 броя 232,00 лв. 1,20 лв. 

5 717253 Biomek® Tips, P250, AP96, Pre-

Sterilized with Barrier  

960 броя 232,00 лв. 2,40 лв. 

6 373687 Biomek®, Tip, P1000, Sterile, 1000 µ   960 броя 180,00 лв.  3,75 лв. 

      

 Цена за изолиране на една проба автоматично, средно около 18,00 лв. 

№ Кат. 

номер 

Описание  Количес

тво  

Цена без  

ДДС 

Цена без 

ДДС, за 

една проба 

1  BAS-

1001 

Двойка праймери    100 р-ии 35,00 лв. 0,35 лв. 

2 VWR73

3-1305 

Taq DNA Polymerase, Standard (Mg-free) 

Buffer, 2.000 ед. 

2000 ед. 344,00 лв. 0,11 лв. 

3 VWR73

3-1363 

Смес dNTPs, 25 mM всяко (dA, dC, dT, dG), 2 

x 500 µl 

  200 р-ии 360,00 лв. 1,80 лв. 
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Микросателеитен анализ и определяне на пол на система за генетичен анализ CEQ 

8000/Genome Lab GeXP чрез секвениране и генотипиране 

 

Стъпка Материал Еденици Цена в 

лв. без 

ДДС 

Цена за проба 

(около) 

1: еденичен PCR SYBR Green набор ~ 30 50,00   

 F-праймер 18 бр. 720,00  

 R-праймер 18 бр. 720,00  

 GS2000 PAGE 1 15,00  

2: мултиплекс PCR HotStar мастермикс 3 * 0.85 300,00   

 GS2000 PAGE 1 15,00   

3: CEQ- мултиплекс Белязани праймери 16 5 288,00   

4: CE CEQ/GeXP Size standard /молекулен маркер 1 190,00  

 Sample loading solution/ разтвор 

за зареждане на пробата 

6 ml 78,00   

 Separation Gel LPA I / гел 10 ml 230,00   

 Sample Microtiter Plate / плака 25 бр./опк 632,00  

 96-Well Plates / 96-ямкова плака 100 бр. 

/опк 

432,00  

 Separation buffer (4 plates) / 

разделящ буфер 

4/опк. 200,00  

 Capillary array / капиляра 1 1 254,00   

5. секвениране DTCS quick start kit / DTCS 

набор  

1 кит 1 244,00   

 PCR-Purification Kit / набор за 

пречистване на PCR прдукти 

1 кит  198,00   

     

STR- генотипиране    около 20,00 лв. 

Секвениране    около 30,00 лв. 

 

Моля, да се има в предвид, че първоначалното закупуване на продукти е малко по-

скъпо и че цената на проба се увеличава, ако не всички реактиви и консумативи се 

4  Накрайници за пипетите  и PCR епруветки    1,50 лв. 

      

 Цена за анализ на една проба: 3,76 лв. 



      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ 

ОООпппееерррааатттииивввнннааа    пппрррооогггрррааамммааа    """ОООкккооолллнннааа    сссрррееедддааа    222000000777---    222000111333   ггг ..."""   
 

Проект "Теренни проучвания на разпространение на 
видове / оценка на състоянието на видове и хабитати 

на  територията на  цялата страна – I фаза"  
 

 

използват за анализи.  Допълнителни разходи към бюджета са изолирането и анализа на 

негативни контроли ( изолиране и PCR), които не са сметнати към момента.  

Дадените цени са към момента на подаване на доклада и в бъдеще има голяма 

вероятност да се повишат или понижата. В описаните цени влиза стойността само на 

реактивите и някой консумативи. Не влизат цените за труд, режийни разходи и 

амортизация на апаратурата. Също така в цените не са включени разходите за 

агарозните гел елктрофорези, защото консумативите и реактивите за тях се използват 

многократно себестойността за една проба е пренебрежимо малка, както и някой 

разходи за общи консумативи, които са налични и се използват рутинно във всяка 

лаборатория, като ръкавици, дезинфектанти, хартиени кърпи за почистване на 

плотовете и др. 

Моля, имайте в предвид че точната стойност на цената за ананлиз на една проба 

може да бъдат калкулирани едва след внедряване на методите в лабораторията 

на ИАОС. 
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Преглед, оценка и анализ на данни от научни публикации, литература и други 

източници за вече разработени и прилагани методи за определяне на видовете 

кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris) и рис 

(Lynx lynx) чрез генотипиране 

 

 

Дива котка (Felis silvestris) 

 

Налични литературни и други източници за: Методики за полево събиране, 

съхранение и  транспорт на генетичен материал, проби от Дива котка (Felis 

silvestris) подходящи за генетичен анализ чрез генотипиране или секвенира с цел 

определяне на видовете по вид, пол, и индивид. 

Изготвили: Диана Златанова, Венислава Рачева, Сирма Зидарова 

 

Съществуват известен брой литературни източници, описващи методологията по 

събирането на теренни проби и анализирането на генетичния материал от дива котка, 

като тези източници основно са насочени към изясняване на нивото на хибридност с 

домашната котка и установяване на разлики в отделните популации. Този метод рядко 

се използва за установяване на размера на популациите, тъй като дивата котка води 

сравнително скрит начин на живот, заравя екскрементите си и не маркира по начин, 

чрез който може да бъде събран генетичен материал. Това го прави труден обект за 

събиране на проби по неинвазивен начин, които могат да се използват за оценка на 

размера на популацията. За тези цели съществуват други алтернативни методи с много 

по-висок процент на успеваемост. 

Литературните източници са представени в две части – български публикации и чужди 

литературни данни: 

 

Български публикации 

Съществуват само няколко публикации, които засягат българската популация, като 

проби са събирани само за сравнение с популациите на дивите котки и нивото на 

хибридност в останалите страни (Марков и Зухентрунк, 2001; Марков и др., 2003а; 

Марков и др., 2003б). Тези три публикации в своята същност преразказват едни и същи 

резултати, като никъде не е посочено колко проби са събрани, от какъв вид, как са били 

добити и как са били транспортирани и съхранявани на терен и до обработката им в 

лабораторията. Публикации, които пряко да касаят методите за полево събиране и 

анализ на генетичен материал за оценка на българската популация, не съществуват, 

като основно нивото на хибридност в цялата страна се определя чрез анализи на 

черепен материал и окраска на наблюдавани живи/мъртви индивиди (Петров, 2008; 

Spassov et al., 1997). Определен брой проби са събирани и изпращани за генетичен 

анализ в други страни във връзка с чужди публикации (Симеоновски, 1999; Спасов, 

2013 – личен коментар), но единствено в Eckert et al., 2010 са посочени типа 

анализирани проби (тъканни проби от мъртви индивиди). 
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От горепосоченото можем да обобщим, че българският опит в тази насока е твърде 

ограничен. 

 

Чужди публикации 

Чуждите публикации описват по-подробно вида и начина на събиране и съхраняване на 

генетичния материал. Съществува публикувана информация за следното: 

 

Тип генетичен материал от дива котка, събиран в съответствие с конкретните цели – 

за нуждите на оценка на популациите, авторите в публикациите посочват, че най-лесно 

и неинвазивно се събират космени проби, след провокиране на животното да се търка 

в предварително поставена примамка с възможности за захващане на косми (Anile et al., 

2012; Kery et al., 2011; Raydelet 2009; Steyer et al., 2013). Този тип проби могат да се 

използват за всякакви изследвания (принадлежност към определена популация, 

хибридност и до известна степен, при добра успеваемост на събиране на проби – и за 

оценка на размера на популацията на локално ниво). Други автори посочват, че освен 

космените проби, събират и кръв и тъкани от живоуловени индивиди, намерени 

мъртви индивиди или кожи (Beaumont et al., 2001; Eckert et al., 2010; Hille et al., 2000; 

Mattucci et al. 2013; Oliveira et al., 2008; Pierpaoli et al., 2003). Този метод е неприложим 

за оценка на популацията на локално ниво, защото обикновено не е събиран 

систематично, инвазивен е, зависи от много фактори и има слаб успех. Той може да 

бъде използван само при създаване на карта на генома и за оценка на хибридност. При 

тъканните проби от мъртвите индивиди се взема част от черния дроб, езика, ухото или 

носната гъба (Eckert et al., 2010). Събирането на генетичен материал от ескременти 

също не е приложимо поради трудното им откриване (дивите котки заравят 

ексрементите си). 

 

Начини за събиране на различните видове генетичен материал – Anile et al., 2012 и 

Raydelet, 2009 за събиране на космени проби използват дървени колчета или дъски 

високи 40 см, които са с повърхност или ъгли, предварително нарязани под ъгъл с нож, 

така че да образуват грапавини и цепнатини за задържане на космения материал. 

Колчетата/дъските са поставени в основата на дървета. За примамка се използва 

коркова тапа, кисната във валериан около 1 седмица и закрепена на върха на 

пръчката/дъската. Steyer et al., 2013 използват също дървени колчета с размери 

100х4,8х2,4 см, нарязани под ъгъл и напръскани с валериан. Поставените капани се 

посещават за събиране на материала на интервали от 7 до 10 дни. След събиране на 

евентуална проба, колчетата се обгарят с горелка и отново се напръскват с валериан. За 

някои от североамериканските видове (въпреки че за дивата котка не е използвано в 

Европа), се прилага и поставянето на велкро за задържане на космите (García-Alaníz et 

al., 2010), което се оказва ефективно за различни видове котки. Подробни описания на 

капани за косми и тяхното приложение за различни американски видове е посочена в 

Long et al., 2008. 
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Събирането на кръв и тъканни проби става от живоуловени/мъртви индивиди 

(прегазени на път, убити при лов и др.) (Beaumont et al., 2001; Eckert et al., 2010; Hille et 

al., 2000; Oliveira et al., 2008; Pierpaoli et al., 2003), като може да е съчетано и с вземане 

на космени проби, където е възможно.  

 

Полево оборудване и консумативи – за събиране на космени проби (Anile et al., 2012; 

Kery et al., 2011; Raydelet, 2009; Steyer et al., 2013): дървени колчета, обработени по 

съответния начин, валерианова тинктура, горелка за обгаряне на коловете, малки 

полиетиленови пликове с филтърна хартия и силикагел в тях за съхранение на космите, 

велкро, пинсети (за предотвратяване на генетично замърсяване на събирания материал 

с ДНК на човека събиращ пробата); За събиране на тъканни проби се използват малки 

пластмасови шишенца с чист етанол – 95 % (Beaumont et al., 2001; Eckert et al., 2010; 

Hille et al., 2000; Mattucci et al. 2013; Oliveira et al., 2008; Pierpaoli et al., 2003). 

 

Места за събиране на генетичен материал – според Anile et al., 2012: в 

предпочитани местообитания, по животински пътеки, като капаните за косми се 

разполагат в грид 1х1 км; според Steyer et al., 2013 – на черни пътища в предпочитаните 

от вида местообитания. 

 

Период на пробовземане - Kery et al., 2011 съобщават, че валериановата тинктура е 

най-ефикасна от м. ноември до април, с максимален успех през март; Steyer et al., 2013 

посочват, че капаните им за косми с валерианова примамка са поставяни от декември 

до май, с най-добър успех от февруари до април. Тъканните и кръвните проби се 

събират целогодишно при предоставена възможност (улов, намерени мъртви индивиди). 

 

Начини за съхраняване и транспорт на генетичен материал в полеви условия до 

лабораторията и в лабораторията до обработката им – в литературата не е 

посочено как са били съхранявани космените проби, но в други такива подобни 

проучвания (например относно космени проби от мечка), пробите се съхраняват в 

хартиени пликове от филтърна хартия, поставени в полиетиленов плик, заедно с 

известно количество силикагел. 

Кръвните проби са били съхранявани в кръвен буфер (0.1 m Tris-HCl, pH 8.0; 0.1 m 

EDTA; 10 µm NaCl; 0.5% SDS) (Beaumont et al., 2001; Pierpaoli et al., 2003; Randi et al., 

2001) и съхранявани при 20
о
С. Допълнително тъканните проби могат да са съхраняват 

и в чист етанол (95%) (Hille et al., 2000; Pierpaoli et al., 2003) или да са замразени при -

20
о
С (Beaumont et al., 2001; Daniels et al., 2001; Randi et al., 2001). 

 

Възможни неуспехи на методите за събиране – В различните публикации се 

докладва различен успех на използването на колчета с примамка. Например, Anile et al., 

2012 в Италия, които са наблюдавали всички капани за косми с фотокапани, съобщават, 

че нито една от преминаващите котки не е проявила интерес към  примамката. Същите 
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резултати са получили Kilshaw & Macdonald, 2011 в Шотландия. Други автори Kery et 

al., 2011; Raydelet, 2009 в Швейцария и другаде, обаче, имат успех със събирането на 

космени проби по този начин. Причините могат да са климатични или индивидуално 

поведенчески, характерни за отделните популации и тяхното приспособяване към 

околната среда, тъй като само около 2/3 от дивите котки са генетично предразположени 

да реагират на миризмата на валериан (Anile et al., 2012). 
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Методики за изолиране на ДНК от различен генетичен материал и методики за 

генотипиране на дива котка (Felis silvestris) на три нива: вид, пол, индивид 

Изготвили: Кристиане Фрош /Christiane Frosch/, Аника Тиизмайер /Annika Tiesmeyer/ и 

Величка Кърджева 

 

Генетичният мониторинг на Европейската дива котка започва с проучване през 1991г. 

То изследва генетичната вариабилност и филогения на диви котки и домашни котки 

(Randi et al., 1991). Няколко години по-късно са разработени редица сателитни маркери 

(Menotti-Raymond et al., 1995, 1999). Поради високата честота и високо полиморфната 

структура, микросателитите са най- известния маркер в популационната генетика на 

дивите котки. Откакто целият митохондриален геном на домашната котка е публикуван 

през 1996 (Lopez et al., 1996), голяма част от митохондриалния маркер става достаъпна. 

Той играе важна роля в идентификацията на видовете и филогенетичното изследване. 

Европейската дива котка е рядък и неуловим вид. От много време, повечето 

проучвания са базирани на пътни убийства или капан за животни. Разработването на 

метод за събиране на козина (косми) и последващ генетичен анализ, прави възможно 

провеждането на широк и ефективен генетичен мониторинг ( Hupe & Simon 2007; 

Steyer et al., 2012). Капанът е лесен, състоящ се от дървена пръчка с валерианова 

котешка примка. Поради чувствителността на ДНК към слънчева светлина и влажност 

на въздуха, е много важно пръчките-примамки да се проверяват на 7-10 дни. 

Препоръчително е пробата-косъм да се съхранява нагънат във филтърна хартия в 

найлонова торбичка със силициев гел, за да се запази пробата суха. На тъмно и сухо 

място, пробите могат да бъдат съхранявани за дълго време. 

 

 ДНК изолиране - ръчно 

От тъкан или кръв. За изолиране на ДНК от тъкан и кръв, препоръчително е 

използване на DNeasy Blood and Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Germany; Cat. 69504) 

следвайки протоколи ‘’Пречистване на тотална ДНК от животинска кръв или клетки 

(Purification of Total DNA from Animal Blood or Cells)’’ и ‘’Пречистване на тотална 

ДНК от животински тъкани (Purification of Total DNA from Animal Tissues’)”. Всички 

специфични реактиви са включени в набора за изолиране. Оборудването и реагентите, 

рутинно използвани са: етанол (96-100%), 1,5 мл и 2 мл микроцентрофужни епруветки 

(e.g., Eppendorf Safe-Lock, VWR 211-2120), пипети, накрайници за пипети,  

Микроцентрофуга ( с ротор за 1.5мл и 2мл епруветки) и клатачка, или подвижна 

платформа за нагряване при 56 °C. 

 

Фекални проби. Не са намерени консервационно генетични изследвания, базирани на 

фекални проби. Поради големия успех на генетичния анализ на косъм (Steyer et al., 

2012) ние препоръчваме използването на този тип проба. 

 

Проби от козина. Изолирането на ДНК се извършва чрез набор за изолиране - QIAamp 

ДНК investigator (Qiagen, Hilden, Германия, Кат.номер: 51504). За по-добър анализ на 

микросателити, се препоръчва да се изолира най-малко 5-10 косъмчета с корени. 

Митохондриалният анализ за видова идентификация, може да се осъществи с по-малко 

на брой косми. Ние предлагаме следване на инструкциите на производителя на QIAamp 

DNA Investigator Handbook, както е описано в протокола Purification Isolation of Total 

DNA from Nail Clippings and Hair, които е приложен. Всички специфични реактиви са 
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включени в набора за изолиране. Допълнителните реактиви са рутинно използвани: 

етанол (96-100%), 1,5 мл и 2 мл микроцентрофужни епруветки e.g., Eppendorf Safe-Lock, 

кат.номер: VWR 211-2120), накрайници за пипети, микроцентрофуга (с ротор за 1.5мл и 

2мл епруветки) и термомиксер, загряващ-орбитален инкубатор, загряващ блок, или 

водна баня. Рисковете от замърсяване са сведени до минимум използвайки наложена в 

лабораториите обработка на неинвазивно събрани проби преди полимеразно-верижна 

реакция (PCR).  

Заключение: За изолиране на ДНК от косъм, препоръчваме нобор за изолиране 

Qiagen Investigator , следвайки инструкциите на производителя. 

 

ДНК изолиране- автоматизизрано 

Ще се приложи съшият принцип както при автоматизираното изолиране на ДНК при 

кафява мечка (Ursus arctos), но ще бъдат автоматизирани съответно протоколите за 

изолиране на ДНК от дива котка /моля, вижте секцията автоматизирано изолиране на 

ДНК при раздела за кафява мечка/. 

 

Молекулярни методи за генотипиране на дива котка (Felis silvestris) на три нива: 

вид, пол, индивид 

Митохондриален ДНК анализ. Особено в райони с ниска плътност на диви котки, 

привличането на нецелеви видове животни към примамките е силно вероятно. За да се 

предотврати скъпо струващият анализ с нецелеви видове, е необходимо да се проведе 

изследване за наличие на даден вид с barcoding праймери за бозайници (CanidC1 -

5'AATGACCAACATTCGAAA (Paxinos et al. 1997); HCarn200 -

5'ATTCAGCCRTARTTAACGTC (Bidlack et al. 2007; Nowak et al., 2014). Въз основа на 

контролния регион диви и домашни котки показва отделни хаплотипове, базирани на 

няколко мутации(Eckert et al., 2009). Съществува специфичен праймер за определяне на 

котешки хаплотипове  (DLH 5’-CCTGAAGTAAGAACCAGATG-3’ (Tiedemann et al. 

1996a) and Lf4 5’-GACATAATAGTGCTTAA-TCGTGC-3’ (Lopez et al. 1996)). 

Митохондриално секвенционният анализ дава възможност не само за разпознаване на 

видове, но също така за определяне на майчината линия за анализ на еволюционните 

връзки. Митохондриалният хаплотип дава допълнителна информация за анализ на 

родство, да потвърди или изключи майчинство.  За двата митохондриални фрагмента 

има стандартен PCR протокол с 15 микролитра обем на реакцията, състоящи се от 3 

микролитра неразредена матрична ДНК 0,66U TAQ ДНК полимераза (New England 

Biolabs), 1 x PCR буфер (New England Biolabs), 3mМ MgCl2, и 0,3 µМ от всеки праймер 

(Nowak et al. 2014). Амплификацията започва с 5 мин. първоначална денатурация при 

94 °C, 40 цикъла на 45 сек. и при 94 °C , 30 сек. при 54 °C , 30 сек. при 72 °C и 10 мин. 

последно удължаване при 72 °C. 

 

Микросателитен анализ. Индивидуализирането на неинвазивни проби е от решаващо 

значение за идентификация на индивида и освен това за определяне на броя на 

индивидите. Комплект от 14 високо полиморфни микросателитни маркери са 

амплифицирани в четири различни мултиплексни реакции за получаване на отделни 

генотипове (Menotti-Raymond et al., 1999): FCA8, FCA171, FCA571 и FCA124; FCA149, 

FCA170, FCA88 и FCA275; FCA364, FCA132 и FCA576; и FCA232, FCA347 и FCA567. 

10 μl PCR реакция  съдържа 3.8 μl от ДНК екстракт, 1.5 mМ MgCl2, 0.2mМ dNTPs в 

равни количества, 0.3 mМ от всеки праймер  и 0,5 U/ µl HotStarTaq-полимераза (всички 
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реактиви са производство на Qiagen, Германия). Фрагментите се амплифицират за 15 

мин. при 95°C, след това 45 цикъла от 30 сек.и при 94°C, 90 сек. при 50 °C, 60 сек. при 

72°C и крайна стъпка на удължаване 30 мин. при 72°C. За да се избегнат грешки при 

определяне на генотипа, се използва внедрен много епруветков подход в три различни 

повторения (Navidi et al., 1992). 

 

Полов маркер. Половата идентификация се извършва със специфичен маркер за 

семейство котки от региона на цинковите пръсти. Мъжките и женските се различават 

по дължината на базовата двойка на PCR-продукта и следователно могат да бъдат 

разграничени (Pilgrim и сътр., 2005). За неинвазивни проби този маркер е подходящ 

поради малката дължина на PCR-продуктите. Половият маркер е включен в комплект с 

микросателитните маркери. Молекулният анализ на пола се извършва със същите 

химикали и протоколи както анализа на микросателитите. 

Анализите се провеждат на система за генетичен анализ ABI /секвенатор/ на Life 

Technologies, САЩ. 

 

Заключение: Препоръчваме използването на баркодиран праймер за определяне 

на пробите на видово равнище и за използване част от митохондриалния 

контролен регион, за да се установи митохондриалният хаплотип. За генетично 

определяне на индивидите, предлагаме използване на набор маркери разработени 

от Menotti-Raymond и др.(1999г.) и се прилага от Steyer и др.(2012г.), като се 

използват описаните химикали и протоколи. За идентификация на генетичния 

пол препоръчваме комплект маркери, разработен от (Pilgrim и др., 2005), като се 

използват химикали и протоколи, както е описано по-нагоре. 

 

 

 

Прехвърляне на разработените методи за определяне на вида, пола и индивида на 

дива котка (Felis silvestris) на Genome Lab GeXP система за генетичен анализ 

/секвенатор/ на Beckman Coulter, САЩ 

Изготвил: Йоханес Бекер-Фолман /Johannes Becker-Folmann/ 

 

Въведение 

За прехвърляне на методите от системите за анализ на ABI – секвенатор (Life 

Technologies, САЩ) върху CEQ8000/GeXP система за генетичен анализ (Beckman 

Coulter,САЩ), трябва да се обърне внимание на следните неща: 

 Поради различната мобилност на различните багрила, които се използват от 

двата вида системи, пресметнатият размер ще бъде различен при анализа на 

двете системи.  

 Интензитета на светене на багриалата използвани на системата на Beckman 

Coulter, САЩ, съответно D2, D3 and D4 са различни от ABI багриалата за 

белязане.  

Целта е да се оптимизира трансфера на методите, така че характеристиките на 

фрагментния анализ на CEQ – системата, като: точното определяне размера на алелите, 

тяхното правилно определяне и сортиране по размери да станат рутинно възможни. 
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 Референтени материали, положителни контроли и алелни молекулни маркери  

За прехвърляне на описаните методи на CEQ / GeXP ще се приготвят референтни 

материали / положителни контроли от животинска тъкан в големи количества ( > 500 

µg геномна ДНК). Точността на оразмеряване на алелите на CEQ – системата прави 

ненужно използването на алелните маркери. 

 

Стъпка 1: Единичен PCR на PCR в реално време и полиакриламидна  

електрофореза /PAGE/ 

За да се провери размера на алелите, ефикасността на проведения PCR, с цел да се 

избегнат димери или други неспецифични PCR продукти, ще се направи real-time PCR 

на Rotor-Gene 2000 използва се установен стандартен Syber - Green анализ. PCR 

продуктът  се оценява чрез електрофореза върху 6% полиакриламиден  гел, за да се 

проверите за димери и неспецифични продукти. 

 

Стъпка 2 : Мултиплекс PCR-и   

Описаните по-горе мултиплекс PCR реакции ще бъдат модифицирани, защото ABI 

секвенаторите използват 4 -ри цветна система, а CEQ/GeXP системата 3 цветна. 

Следователно в зависимост от качеството на полученият PCR ампликон, височина на 

пиковете, чувствителност и т.н.някой ампликони ще бъдат удължени по размер като им 

се добавят двойки нуклеотиди в 5' края на F - правият или R-обратният праймери.  

 

Таблица : Мултиплекс PCR  A , B, C и D маркерни комплекти 

Маркер Панел A Алелен 

обхват [nt] 

Панел B Алелен 

обхват [nt] 

Панел C Алелен 

обхват [nt] 

Панел D Алелен 

обхват [nt] 

1 FCA171 103-119 FCA170 92-128 FCA364 106-126 FCA232 99-117 

2 FCA8 117-145 FCA149 120-132 FCA132 137-163 FCA347 159-179 

3 FCA571 110-118 FCA88 115-129 FCA576 133-157 FCA567 93-109 

4 FCA124 114-132 FCA275 113-147   ZF 163, 166 

 

След PAGE на GS2000 система за електрофореза интензитета на бендовете се 

проверява  и на база на  на следните првила се подбират багрилата с които ще се 

бележат отделните алалели за мултиплексния CEQ PC  анализ: 

 Слаб сигнал ще се бележи с D4. 

 Маркери със стандартни до високи пикове ще се беляжат с D2 и  

 маркери със много силни пикове ще се бележат с D3. 

 

Стъпка 3: Мултиплексен и CEQ – анализ, използвайки референтен материал 

За първя мултиплексен PCR концентрацията на праймерите трябва да се оптимизира до 

еквимоларна крайна концентрация от 0.2 до 0.3 µM всяка. За да се идентифицират 

неспецифичните намножени продукти, едуничните маркери за PCR, и тези на пуловете 

се пускат паралелно на електрофореза. 
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Стъпка 4: Мултиплекс PCR на пробите 

Следните пробите трябва да се намножат и анализирани от CEQ / GeXP : 

• Капиляра A : Референтни проби 

• Капиляра B : представителна проба тип 1 стандартна концентрация 

• Капиляра C: представителна проба тип 1 ниска концентрация 

• Капиляра D: представителна проба тип 2 стандартна концентрация 

• Капиляра E : представителна проба тип 2 ниска конценртация 

• Капиляра F: представителна проба тип 3 стандартна концентрация 

• Капиляра G: представителна проба тип 3 ниска концентрация 

• Капиляра H: Отрицателна контрола на амплификцията 

 

Стъпка 5: Окончателно регулиране на концентрацията на отделните праймери 

В зависимост от качеството на белязания ДНК материал се очаква, че дългите  PCR 

продукти ще бъдат намножени много по- малко от по-късите. За да се получи 

равномерно разпределение на височината на пиковете и тяхната чувствителност за 

всички маркери, концентрацията на праймерите трябва да се коригира емпирично. 

Таблицата по-долу показва пример за човешки STR мултиплекс-PCR.  

 

Таблица: Пример за корекция на праймери при човешка проба 

Състав на човешки STR 13-PLX праймер микс 

50 µM AMLXY VWA D8S1179 TPOX  D2 

F-белязан 

праймер 

0,12µl 0,5µl 2µl 1µl   

R-праймер 0,12µl 0,5µl 2µl 1µl   

 0.25 1 4 2  7.25 

 D3S1358 THO1 D21S11 D18S51  D3 

F-белязан 

праймер 

1µl 0.5µl 2µl 2µl   

R-праймер 1µl 0.5µl 2µl 2µl   

 2 1 4 4  11 

 D5S818 D13S317 D7S820 D16S539 CSF1PO D4 

F-белязан 

праймер 

0,05µl 0,05µl 0,05µl 0,2µl 0,4µl  

F-праймер 0,45µl 0,45µl 0,45µl 1,8µl 3,6µl  

R-праймер 0,5µl 0,5µl 0,5µl 2µl 4µl  

 1 1 1 4 8 15 

 

CEQ / GeXP 
Електрофорезата се извършва съгласно стандартния протокол за нашата лаборатория. 

Таблицата показва схемата на пипетиране за създаване на електрофоретичния микс. 
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CEQ-loading buffer, size standard and sample Mix/ CEQ-зареждащ буфер, 

стандарт за размерите и смес за пробите 

Реактиви Обем единици 26er-смес 

SM420-стандарт/ямка 0.3 µl 7.8 

SLS/формамид/ямка 24.7 µl 642.2 

сума/ямка 25 µl 650.00 

    

Разреждане на PCR продукт 

PCR-продукт 20 µl  

формамид 80 µ 0 

Зареждане 3,5 µl  

CEQ метод 

Метод  Време на 

инжектиране 

[sec] 

Volt [kV] продължителност 

[минути] 

STR_20s_2kv_55 20 2 55 

 

Секвениране на региони от митохондриална ДНК  

Подобни протоколи вече са разработени за CEQ/ eXP системата. 

 

Заключение: 

За да се стандартизира метода и за да се прави автоматично сравняването на 

фрагментите по дължина, препоръчваме да се използват същите референтни 

проби, които са използвани за разработване на метода на CEQ/GeXP системата и 

за анализ на последващи проби. 

 

 

 

Методики за оценка състоянието на дива котка (Felis silvestris) на национално 

ниво, чрез анализ и статистическа обработка на резултатите от генотипирането. 

Приложения на молекулярните маркери за консервационна генетика 

Изготви:  Кристияне Фрош /Christiane Frosch/ 

 

 Генетичния мониторинг предоставя нови възможности за осъществяване на различни 

изследователски идеи по отношение на дивата котка. Броят на международните 

публикации фокусирани върху Дивата котка се увеличава значително през последните 

години. Проучване на Randi и др., 2001г. в Италия показа, че дивите и дамашните котки 

в Италия са различни и имат изолиран репродуктивен генен фонд. Много проучвания 

са ангажирани с въпроса за хибридизация между диви и домашни котки. Въпреки това, 

наличието и нивото на хибридизация варира в различните региони (Beaumont и др., 

2001; Pierpaoli и др., 2003; Oliveira и др., 2008; Hertwig и др., 2009). Въз основа на 
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индивидуално откриване на диви котки, определянето на размера и броят им, може да 

се осъществи чрез използване на метода „capture-mark-recapture” (Kery et al., 

2011).Освен ландшафтни генетични изследвания, могат да се провеждат изследвания, 

които се фокусират върху влиянието на препятствия, като реки и пътища (Hartmann и 

др., 2012). 

В следващата част се дават предложения за потенциални молекулни анализи  на 

Европейската дива котка в България. Изследване на хибридизацията между диви и 

домашни котки : набор от референтни проби от диви и домашни котки анализирани с 

микросателити могат да бъдат използвани  за определяне на проби от неизвестен 

мониторинг на едната или на двете групи, прилагайки софтуер Structure 2.3.3. (Pritchard 

и др., 2000) .По този начин препоръчваме събиране  на 20 референтни проби от 

неродствени домашни котки и 30 проби от Европейската дива котка в България.  

Анализ на структурата на популациите на дивата котка: микросателитни данни на 

набор от хомогенно разпределени проби може да бъде определен чрез софтуера 

Structure 2.3.3. (Pritchard et al., 2000)  за да се получи най-вероятният брой от 

субпопулации и отделни индивиди. 

 

Изчисляване размера на популациите: Базирано на стандартно събиране на проби с 

повторно събиране на проби софтуерът  CAPWIRE (Miller et al., 2005) оценява размера 

на популацията базирано на честоата с която се среща един индивид. 

 Измерване параметрите на популацията като генетична изменчивост, диференциация 

или на близкородствено кръстосване:  Микросателитни данни от анализираните проби 

с най-малко 10 индивида за всяка субпопулация могат да бъдат анализирани със 

софтуера GENEALEX (Peakall and Smouse, 2012) и FSTAT (Goudet, 1995). 
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Икономически анализ на предложените методики 

(Разходи за генетичните анализи) 

 

Ръчно изолиране на ДНК 

 

 

 

Автоматизирано изолиране с “Biomek 3000” 

 

 

 

Анализ на мтДНК 

№ Кат. номер Описание  Количес

тво  

Цена без  

ДДС 

Цена без ДДС, 

за една проба 

1 56504 QIAamp DNA Investigator Kit 50 р-ии 552,00 лв. 11,04 лв. 

2 69506 Dneasy Blood & Tissue Kit 250 р-ии 1 732,00 лв. 6,92 лв. 

3  Допълнителни консумативи: 

епруветки 1,5 -2 мл и 

накрайници за пипетите 

  приблизително: 

2,00 лв.  

      

 Цена за изолиране на една проба ръчно сответно за позиция 1 - 13,04 

лв. без ДДС,  за поз. 2 - 8,92 лв. без ДДС 

 

№ Кат. 

номер 

Описание  Количество  Цена без  

ДДС 

Цена без 

ДДС, за 

една проба 
1  56504 QIAamp DNA Investigator Kit 50 р-ии 552,00 лв. 11,04 лв. 

2 69506 Dneasy Blood & Tissue Kit 250 р-ии 1 732,00 лв. 6,92 лв. 

3 717256 Biomek® Tips, Barrier, P20, AP96, 

Sterile, 20 µl  

960 броя 232,00 лв. 1,20 лв. 

4 A21586 Biomek® Universal P50 Tips, Pre-

Sterilized with Barrier, Non-Conductive, 

50 µ   

960 броя 232,00 лв. 1,20 лв. 

5 717253 Biomek® Tips, P250, AP96, Pre-

Sterilized with Barrier  

960 броя 232,00 лв. 2,40 лв. 

6 373687 Biomek®, Tip, P1000, Sterile, 1000 µ   960 броя 180,00 лв.  3,75 лв. 

      

 Цена за изолиране на една проба автоматично, средно около 18,00 лв. 

№ Кат. 

номер 

Описание  Количес

тво  

Цена без  

ДДС 

Цена без 

ДДС, за 

една проба 

1  BAS- Двойка праймери    100 р-ии 35,00 лв. 0,35 лв. 
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Микросателеитен анализ и определяне на пол на система за генетичен анализ CEQ 

8000/Genome Lab GeXP чрез секвениране и генотипиране 

 

Стъпка Материал Еденици Цена в 

лв. без 

ДДС 

Цена за проба 

(около) 

1: еденичен PCR SYBR Green набор ~ 30 50,00   

 F-праймер 18 бр. 720,00  

 R-праймер 18 бр. 720,00  

 GS2000 PAGE 1 15,00  

2: мултиплекс PCR HotStar мастермикс 3 * 0.85 300,00   

 GS2000 PAGE 1 15,00   

3: CEQ- мултиплекс Белязани праймери 16 5 288,00   

4: CE CEQ/GeXP Size standard /молекулен маркер 1 190,00  

 Sample loading solution/ разтвор 

за зареждане на пробата 

6 ml 78,00   

 Separation Gel LPA I / гел 10 ml 230,00   

 Sample Microtiter Plate / плака 25 бр./опк 632,00  

 96-Well Plates / 96-ямкова плака 100 бр. 

/опк 

432,00  

 Separation buffer (4 plates) / 

разделящ буфер 

4/опк. 200,00  

 Capillary array / капиляра 1 1 254,00   

5. секвениране DTCS quick start kit / DTCS 

набор  

1 кит 1 244,00   

 PCR-Purification Kit / набор за 

пречистване на PCR прдукти 

1 кит  198,00   

     

STR- генотипиране    около 20,00 лв. 

1001 

2 VWR73

3-1305 

Taq DNA Polymerase, Standard (Mg-free) 

Buffer, 2.000 ед. 

2000 ед. 344,00 лв. 0,11 лв. 

3 VWR73

3-1363 

Смес dNTPs, 25 mM всяко (dA, dC, dT, dG), 2 

x 500 µl 

  200 р-ии 360,00 лв. 1,80 лв. 

4  Накрайници за пипетите  и PCR епруветки    1,50 лв. 

      

 Цена за анализ на една проба: 3,76 лв. 



      
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ 

ОООпппееерррааатттииивввнннааа    пппрррооогггрррааамммааа    """ОООкккооолллнннааа    сссрррееедддааа    222000000777---    222000111333   ггг ..."""   
 

Проект "Теренни проучвания на разпространение на 
видове / оценка на състоянието на видове и хабитати 

на  територията на  цялата страна – I фаза"  
 

 

Секвениране    около 30,00 лв. 

 

Моля, да се има в предвид, че първоначалното закупуване на продукти е малко по-

скъпо и че цената на проба се увеличава, ако не всички реактиви и консумативи се 

използват за анализи.  Допълнителни разходи към бюджета са изолирането и анализа на 

негативни контроли ( изолиране и PCR), които не са сметнати към момента.  

Дадените цени са към момента на подаване на доклада и в бъдеще има голяма 

вероятност да се повишат или понижата. В описаните цени влиза стойността само на 

реактивите и някой консумативи. Не влизат цените за труд, режийни разходи и 

амортизация на апаратурата. Също така в цените не са включени разходите за 

агарозните гел елктрофорези, защото консумативите и реактивите за тях се използват 

многократно себестойността за една проба е пренебрежимо малка, както и някой 

разходи за общи консумативи, които са налични и се използват рутинно във всяка 

лаборатория, като ръкавици, дезинфектанти, хартиени кърпи за почистване на 

плотовете и др. 

Моля, имайте в предвид че точната стойност на цената за ананлиз на една проба 

може да бъдат калкулирани едва след внедряване на методите в лабораторията 

на ИАОС. 
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Преглед, оценка и анализ на данни от научни публикации, литература и други 

източници за вече разработени и прилагани методи за определяне на видовете 

кафява мечка ( Ursus arctos ), вълк ( Canis lupus ), дива котка ( Felis silvestris ) и рис 

(Lynx lynx ) чрез генотипиране 

 

 

Рис (Lynx lynx) 

 

Налични литературни и други източници за: Методики за полево събиране, 

съхранение и  транспорт на генетичен материал, проби от рис (Lynx lynx) 

подходящи за генетичен анализ чрез генотипиране или секвенира с цел 

определяне на видовете по вид, пол, и индивид. 

Изготвили: Диана Златанова, Венислава Рачева, Сирма Зидарова 

 

Съществуват известен брой литературни източници, описващи методологията на 

събиране на теренни проби и анализирането на генетичния материал от рис. Тези 

източници основно са насочени към генетичната диференциация на отделните 

популации или както е в случая с българската популация на вида: установяване на 

произхода на навлизащите и разселващите се в страната индивиди, които могат да 

бъдат от 2 съседни популации – от Балканската, навлизащи от Македония, или от 

Карпатската: от Румъния, през Сърбия. Усилията са насочени и към установяване на 

генетичното разнообразие (Ratkiewicz et al., 2012), близкородственото кръстосване и 

евентуални проблеми произтичащи от липса на свързаност на популациите (Schmidt et 

al., 2009; Schmidt et al.,2011). Този метод рядко се използва за установяване на размера 

на популациите (основно може да се използва за оценка на пространствената структура 

в локален мащаб), тъй като видът води скрит начин на живот, заравя екскрементите си 

и не маркира по начин, чрез който може да бъде събран генетичен материал. Това го 

прави труден обект за събиране на проби. За оценка на размера на популациите този 

метод може да се използва само в комбинация с други алтернативни методи с много по-

висок процент на успеваемост, като използване на фотокапани, проследяване на сняг, 

телеметрия и други (Davolli et al., 2012). 

Няма български публикации, тъй като видът се възстановява отскоро в страната, след 

статуса му на изчезнал от 1941 г. По-долу са посочени чуждите литературни препратки 

към методиките за събиране на генетичен материал.  

Публикациите в световен мащаб описват по-подробно вида и начина на събиране и 

съхраняване на генетичен материал. Съществува публикувана информация за следното: 

 

Тип генетичен материал от рис, събиран в съответствие с конкретните цели:  

Литературният преглед показва два типа предпочитани подхода при събиране на 

генетичен материал от рис: 1). Неинвазивно, когато се събират космени проби, след 

провокиране на животното да се търка в предварително поставена примамка с 

възможности за захващане на косми (Davolli et al., 2012; Schmidt & Kowalczyk, 2006) 

или в случаите, когато могат да бъдат намерени ексременти – и по ексременти 

Palomares et al., 2002 (за иберийския рис); 2). Събиране на кръв и тъкани от 

живоуловени или мъртви индивиди или тъкани и/или косми от кожи (Davolli et al., 

2012; Hellborg et al., 2002).  
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Първият тип проби могат да се използват за всякакви изследвания (принадлежност към 

определена популация, близкородствено кръстосване, оценка в локален мащаб на 

плътността на популацията и др.), докато втория тип е неприложим за оценка на 

популацията, защото не е събиран систематично, инвазивен е, зависи от много фактори 

и има слаб успех. Той може да бъде използван само при създаване на карта на генома и 

за оценка на близкородственото кръстосване. При тъканните проби от мъртвите 

индивиди се взема част от черния дроб, езика, ухото или носната гъба (Palomares et al., 

2002). Събирането на генетичен материал от екскременти за Евроазиатския рис е 

сложно приложимо поради трудното им откриване (заравят ексрементите си), но е 

възможно при сняг (Mckelvey et al., 2006) и при открити места с пясъчен субстрат 

(Palomares et al., 2002). 

 

Начини за събиране на различните видове генетичен материал – Davolli et al., 2012 

поставят капани за косми, представляващи парчета килим с размер 8×8 см, с 10 пирона, 

забити в задната част на килима, така че върховете са към горната му страна. Така 

приготвения капан се напръсква със смес от примамка catnip и beaver castoreum (в 

съотношение 32:1), като тази смес допълнително се смесва с пропиленгликол и 

глицерин в съотношение 6:1:1 за предотвратяване на изсъхване и замръзване (Schmidt 

& Kowalczyk, 2006). За напръскването първия път са използвани 10 мл от сместа, а за 

подновяването – по 5 мл. Капаните са били посещавани за проверка и подновявана на 

примамката и в двете публикации средно на 10-14 дни или на интервал максимално от 

23 дни. Подобни капани за косми са използвани и от Harrison, 2006 за събиране на 

космени проби от риж рис (Lynx rufus). 

Heurich et al., 2012 са направили експеримент на затворено с различни начини за 

събиране на космени проби от рис – килим с пирони, описан по-горе, нарязан кол, 

използван за събиране на проби от дива котка, телена четка, изтривалка за обувки и 

редица от гумени ластици, завързани около дърво. Авторите отбелязват, че няма 

разлика в успеваемостта на тези различни типове капани за косми, като на изтривалката 

за обувки рисовете отделяли повече време. Телената четка е събрала най-много косми 

за най-кратко време.  

Mcdaniel et al., 2000 са тествали различни примамки за събиране на космени проби от 

канадски рис (Lynx canadensis). Резултатите са показали, че най-ефективна е сместа от 

catnip и beaver castoreum, която се използва успешно и за Евроазиатския рис от Schmidt 

& Kowalczyk, 2006 и Davolli et al., 2012. 

Събирането на кръв и тъканни проби става от живоуловени/мъртви индивиди 

(прегазени на път, убити при лов и др.) (Davolli et al., 2012; Hellborg et al., 2002), като 

може да е съчетано и с вземане на космени проби, където е възможно. 

 

Полево оборудване и консумативи – за събиране на космени проби (Davolli et al., 

2012; Schmidt & Kowalczyk, 2006; Heurich et al., 2012): капани за косми - килим с 

пирони, описан по-горе, нарязан дървен кол, използван за събиране на проби от дива 

котка, телена четка, велкро, изтривалка за обувки и редица от гумени ластици, 

завързани около дърво; примамка: смес от catnip и beaver castoreum (в съотношение 

32:1), с добавени пропиленгликол и глицерин; полиетиленови пликове с филтърна 

хартия и силикагел в тях за събиране на космите, пинсети (за предотвратяване на 

генетично замърсяване на събирания материал с човешко ДНК); за събиране на 
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тъканни проби: малки шишенца с чист етанол –95 % (Davolli et al., 2012; Hellborg et al., 

2002). 

 

Места за събиране на генетичен материал – Davolli et al., 2012: капаните за косми са 

поставени на височина 60 см на предварително установени маркировачни места на вида 

чрез телеметрия или по трансектния метод, като капаните са на разстояние 1-2 км един 

от друг, по протежение на горски пътища. Schmidt & Kowalczyk, 2006 посочват, че тези 

места имат най-голям шанс да бъдат посетени от животните и да оставят косми там. 

Останалите места с капани, поставени на случаен принцип, по-рядко биват посещавани. 

Най-успешните обекти за събиране на проби, с поставени на тях капани за косми са 

били парапети на мостове (дървени или метални), ъгли на конструкции, изградени от 

човека (напр. дървени огради или навеси) или пречупени или отрязани дънери със 

стърчащи от тях корени. 

 

Период на пробовземане - Davolli et al., 2012 и Schmidt & Kowalczyk, 2006 съобщават, 

че повечето от пробите са събрани през зимните месеци от декември до март (периода 

на разгонване), като са събирани проби и извън този период целогодишно. Най-голяма 

успеваемост има през размножителния период (февруари – март). Тъканните и 

кръвните проби се събират целогодишно при предоставена възможност (улов, 

намерени мъртви индивиди).  

 

Начини за съхраняване и транспорт на генетичен материал в полеви условия до 

лабораторията и в лабораторията до обработката им – космените проби според 

Davolli et al., 2012 са били изсушавани при температура 30-40
о
С и съхранявани в 

хартиени пликове, поставени заедно със силикагел в полиетиленов плик. Така пробите 

могат да бъдат успешно анализирани дори след няколко години, с добре запазено ДНК. 

Ексрементите могат да се изсушат и съхраняват в плик от филтърна хартия или да 

бъдат поставени в чист етанол (Palomares et al., 2002). 

Кръвните проби според Davolli et al., 2012 са били съхранявани в EDTA в контейнери и 

съхранявани при температура _20
о
С; тъканните проби според Hellborg et al., 2002 и 

Palomares et al., 2002 са били съхранявани в чист етанол (95 %) или замразявани при -

20
о
С или при по-малко количество, смилани и поставяни в 500 μl буфер (0,1 M Tris 

0,005M EDTA; 0,2 M NaCl, 0,007 M SDS, сведено до pH 8,5). 

 

Възможни неуспехи на методите за събиране – В различните публикации се 

докладва различен успех на използването на различните капани за косми и примамки 

(Schmidt & Kowalczyk, 2006; Heurich et al., 2012), което може да е поради климатични 

или индивидуално поведенчески различия, характерни за отделните популации и 

тяхното приспособяване към околната среда. Само около 2/3 от дивите котки са 

генетично предразположени да реагират на миризмата на валерианов екстракт, от който 

се състои основната съставка на примамката – catnip. Друга възможна причина за 

неуспех е ниската плътност на вида у нас и огромните територии на обитание, което 

може да доведе до нулева успеваемост на събирането. 
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Методики за изолиране на ДНК от различен генетичен материал и методики за 

генотипиране на рис /Lynx lynx/ на три нива: вид, пол, индивид 

Изготвили: Кристиане Фрош /Christiane Frosch/, Джени Вертеймер /Jenny Wertheimer/ и 

Величка Кърджева 

 

Генетичният мониторинг на риса се базира основно на информацията, която ни дава 

митохондриалната последователност (Hellborg et al. 2002, Ratkiewicz et al. 2012) и 

микросателитни маркери (Hellborg et al. 2002, Rueness et al. 2003, Schmidt et al. 2009, Row 

et al. 2012, Sindicic et al. 2013). През 1995г. Menotti-Raymond и O´Brien са разработили 10  

фелид микросателитни локуса на домашни котки. Допълнителни 6 микросателитни 

маркера , които са идентифицирани за улеснение на генетичните изследвания свързани с 

популацията на канадския рис и са разработени от Carmichael et al. 2000. 

Повечето проучвания на генетичната изменчивост и взаимосвързаност на популациите на 

риса са базирани на следните системи от маркери: (Hellborg et al. 2002, Spong&Hellborg 

2002, Breitenmoser-Würsten&Obexer-Ruff 2003, Rueness et al. 2003, Schmidt et al. 2009). 

От полза за популационната генетика и реконструкционното сродство (Menotti-Raymond 

and O´Brien 1995, Webster and Reichart 2005) е високото ниво на полиморфизъм по 

дължината на микросателитите. Неинвазивни методи за вземане на проби са успешно 

използавани при различни хищни животни, включително животни от семейство котки 

(Woods et al. 1999; Mowat and Strobeck 2000; Palomares et al. 2002; Weaver et al. 2005; 

McKelvey et al. 2006; Schmidt and Kowalczyk 2006; Sawaya et al. 2011). Неинвазивният 

подход за събиране на проби за молекулярна генетика, може да отговори на въпроси, 

останали загадка за консервационната биология (Taberlet et al. 1999). Като се има предвид 

ниската плътност на популацията, обширните природни обхвати и загадъчния характер на 

риса, разработването на ефективни техники за изследване е предизвикателство (Comer et al. 

2011). 

Стандартизирано неинвазивно събиране на проби от свободно живеещи рисове е описан от 

снежни региони, където е възможно да се идентифицират маркирани от животните места 

чрез следи оставени върху снега и косми, останали в предварително заложени капани 

(Schmidt and Kowalczyk 2006, Davoli et al. 2013). Също така, възможно е да се съберат 

екскременти, косми от дневни легла, както и проби от урина чрез оставени следи в снега 

или системно  взимане на проби (Fernández et al. 2006, McKelvey et al. 2006, Alda et al. 

2008, Ruell et al. 2007). 

 

Изолиране на ДНК - ръчно 

Проба от тъкан или кръв.За изолиране на ДНК от тъкан или кръв, препоръчваме 

използването на DNeasy Blood и Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Германия; Cat.69504) 

следвайки протоколите за ‘’Пречистване на тотална ДНК от животинска кръв или клетки’’ 

и ‘’Пречистване на тотална ДНК от животински тъкани’’ Всички специфични реактиви и 

буфери са включени в набора. Необходимото допълнително оборудване и реактиви са 

стандартни: етанол (96-100%), 1,5 мл и 2 мл микроцентрофужни епруветки( например, 

Епендорф Сейф-Лок, кат. VWR 211-2120 ) пипети, накрайници за пипети, 
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Микроцентрофуга (с ротор за 1.5мл и 2мл епруветки) и клатачка, или подвижна платформа 

за нагряване при 56 °C. 

 

Фекални проби: ДНК от фекални проби е изолирана, използвайки QIAamp DNA Stool Mini 

Kit (Qiagen, Hilden). Ние предлагаме да се следват инструкциите на производителя на 

QIAamp DNA Stool, описани в протокол ‘’Изолиране на ДНК от изпражнения за анализ 

на човешка ДНК’’, както е предложено. Всички специфични реактиви и буфери са 

включени в набора. Необходимото допълнително оборудване и реактиви са стандартни: 

етанол (96-100%), 1,5 мл и 2 мл микроцентрофужни епруветки (например, Епендорф 

Сейф-Лок, кат.номер: VWR 211-2120), накрайници за пипети, Микроцентрофуга (с ротор 

за 2мл епруветки), вортекс, лед и термомиксер, загряващ орбитален инкубатор, подгряващ 

блок, или водна баня. 

 

Проби от козина:Изолиране на ДНК се извършва, чрез използване на QIAamp DNA. 

Investigator Kit (Qiagen, Hilden) Isolation следвайки протокола of Total DNA from Nail 

Clippings and Hair”. Всички специфични реактиви са включени в този набор за изолиране. 

Допълнителното оборудване и реагенти са стандартни: Етанол (96-100%), 1,5 мл и 2 мл 

микроцентрофужни епруветки (например, Епендорф Сейф-Лок, кат.номер: VWR 211-2120), 

накрайници за пипети, микроцентрофуга (с ротор за 2мл епруветки), термомиксер, 

загряващ орбитален инкубатор, подгряващ блок, или водна баня. Стъпката на инкубация 

при 56 °C е удължена и продължава през нощта, за да се осигури пълно лизиране. Този 

протокол може да се прилага и за стари музейни екземпляри. 

 

Проби от слюнка:Взимане на слюнка чрез натривка с тампон от трупове на хищни 

животни се изършва с помоща на QIAamp DNA Investigator Kit (Qiagen, Hilden). След 

инкубация на тампоните и буферния разтвор се прехвърлят в спин колона QIA Shredder 

(QIAshredder) и се центрофугира в продължение на една минута при 4000 оборота. При 

ДНК проби от урина и клетъчни останки се утаяват съгласно описания  метод (Hausknecht 

et al. 2007).Изолирането на ДНК се извършва в съответствие с протокола на производителя 

на QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen, Hilden). Допълнителни реагенти за изолиране на 

ДНК от проби от слюнка са 3М натриев ацетат и 96% етанол. 

 

Заключение: 

За изолиране на ДНК от проби от рис препоръчваме DNeasy Blood and Tissue Kit 

(проби от тъкан и кръв), а също така и Qiagen Investigator Kit (косъм, слюнка и 

музейни проби ) следвайки протокола на производителя. 

 

ДНК изолиране- автоматизирано 

Ще се приложи съшият принцип както при автоматизираното изолиране на ДНК при 

кафява мечка (Ursus arctos), но ще бъдат автоматизирани съответно протоколите за 

изолиране на ДНК от рис (Lynx lynx). /моля вижте секцията автоматизирано изолиране на 

ДНК при в раздела за кафява мечка/. 
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Молекулярни методи за генотипиране на рис /Lynx lynx/ на три нива: вид, пол, 

индивид 

Анализ на митохондриална ДНК. За видова идентификация фрагмент на 

митохондриалният цитохром b ген е амплифициран използвайки баркодирани праймери 

CanidC1: 5'AATGACCAACATTCGAAA (Paxinos et al. 1997)HCarn200: 

5'ATTCAGCCRTARTTAACGTC (Bidlack et al. 2007). За анализ на митохондриалния 

хаплотип, препоръчваме олигонуклеотидите CR-L16298: 5' TCCCAAAGCTGAAATTCTTT 

and CR-H16456: 5' CAGTGGTTGGTAGGTTAATTTT както и CR-L16782: 5' 

TAGTGCTTAATCGTGCATT CR-H16922: 5' CAGATGCCAGGTATAGTTCC (Gugolz et al. 

2008). 

Тези двойки праймери амплифицират два неприпокриващи се фрагмента на 

митохондриалния контролен регион. За амплификация на фрагмент от митохондриалният 

контролен регион се прилага стандартен PCR протокол от 15 микролитра обем на 

реакцията, състоящ се от 3 микролитра матрична ДНК, 0.66 U TAQ ДНК полимераза (New 

England Biolabs),1 х PCR  буфер (New England Biolabs), 3mM MgCl2, и 0.3 µM от всеки 

праймер (Nowak et al. 2014a). 

Амплификацията започва с 2 мин. първоначална денатурация при 94 °C, 35 цикъла на 30 

сек. при 94 °C , 30 сек. при 54 °C , 60 сек. при 72 °C и 10 мин. последно удължаване при 

72 °C. 

 

Микросателитен анализ-За индивидуализиране на Рис 15 микросателитни маркера (718, 

008, 478, 126,723, 1018, 110, 109,031, 115, 506, 069, 096, 006,082; Menotti-Raymond et al. 

1999, Carmichael et al. 2000) са амплифицирани в 8 дуплекс смеси за получаване на 

отделни генотипове. В 10 мл PCR са включени 3.8 мл екстракт от ДНК, 1.5 mМ  MgCl2, 

0.2mM  dNTPs в равно съотношение,0.3 mМ от всеки праймер  и  0.5 U/ml HotStarTaq-

Полимераза.Фрагментите са амплифицирани за 15 мин. при 95°C, следват 5 цикъла за 20 

сек. при 94°C, 90 сек. при 63 °C, 60 сек. при 71°C, след това 5 цикъла за 20 сек. и при 94°C, 

90 сек. при 61 °C, 60 сек. при 71 °C, след това 5 цикъла за 20 сек. при 94°C, 90 сек. при 

59 °C, 60 сек.и при 71°C, след това 5 цикъла  за 20 сек. при 94 °C, 90 сек. при 57 °C, 60 сек. 

при 71°C, 5 цикъла за 20 сек. при 94 °C, 90 сек.  при 5  °C, 60 секунди при 71 °C, 25 цикъла 

за 20 секунди при 94 °C, 90 сек. при 55 °C, 60 сек. при 71 °C и последна стъпка за 30 мин. 

при 60 °C.  

Тъй като неинвазивно събраните проби, често са с ниско качество и количество на ДНК, 

което може да доведе до лошото генотипиране на материала и чести грешки при 

генотипирането (Taberlet et al. 1996) подход на използване на много епруветки и пускането 

в три различни повторения е внедрено. 

 

Полов маркер:Половата идентификация се провежда посредством микросателитен маркер 

от региона на цинковите пръсти (Pilgrim, 2006). Анализът на гени отговорни за синтез на 

протеини от цинковите пръсти , които се намират на двете полови хромозоми, е широко 
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разпространен при определяне на пола при  различните видове (Aasen and Medrano 1990, 

Lucchini et al. 2002). 

Половият маркер е включен в микросателитния  комплект от маркери. Така молекулния 

анализ на пола се извършва със същите химикали и протоколи като микросателитните 

анализи. 

Анализите се провеждат на система за генетичен анализ ABI /секвенатор/ на Life 

Technologies, САЩ. 

 

Заключение: 

Препоръчваме използването на баркодиран праймер за определяне на пробите на 

видово равнище и  използване на част от митохондриалният контролен регион, за да 

се установи митохондриалния хаплотип. За генетично определяне на индивида, 

предлагаме използване на вече разработен и внедрен комплект маркери описан от 

Menotti-Raymond et al., (1999) и Carmichael et al. (2000) използвайки описаните 

химикали и протоколи. 

За генетична идентификация на пола препоръчваме комплект маркери, разработен 

от (Pilgrim et al., 2006) като се използват химикали и протоколи както е описано тук. 

 

 

 

Прехвърляне на разработените методи за определяне на вида, пола и индивида на рис  

на Genome Lab GeXP система за генетичен анализ /секвенатор/ на Beckman Coulter, 

САЩ 

Изготвил: Йоханес Бекер-Фолман /Johannes Becker-Folmann/  

 
Въведение 

За прехвърляне на методите от системите за анализ на ABI – секвенатор (Life Technologies, 

САЩ) върху CEQ8000/GeXP система за генетичен анализ (Beckman Coulter,САЩ), трябва 

да се обърне внимание на следните неща: 

 Поради различната мобилност на различните багриала, които се използват от двата 

вида системи, пресметнатият размер ще бъде различен при анализа на двете 

системи.  

 Интензитета на светене на багриалата използвани на системата на Beckman Coulter, 

САЩ, съответно D2, D3 and D4 са различни от ABI багриалата за белязане.  

Целта е да се оптимизира трансфера на методите, така че характеристиките на 

фрагментния анализ на CEQ – системата, като: точното определяне размера на алелите, 

тяхното правилно определяне и сортиране по размери да станат рутинно възможни. 

 

Референтени материали, положителни контроли и алелни молекулни маркери  

За прехвърляне на описаните методи на CEQ / GeXP е необходимо да се приготвят 

референтни материали / положителни контроли от животинска тъкан в големи количества 
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( > 500 µg геномна ДНК). Точността на оразмеряване на алелите на CEQ – системата прави 

ненужно използването на алелните маркери. 

Стъпка 1: Единичен PCR на PCR в реално време и полиакриламидна  електрофореза 

/PAGE/. За да се провери размера на алелите, ефикасността на проведения PCR, с цел да се 

избегнат димери или други неспецифични PCR продукти, ще се направи real-time PCR на 

Rotor-Gene 2000 използва се установен стандартен Syber - Green анализ. PCR продуктът се 

оценява чрез електрофореза върху 6% полиакриламиден  гел, за да се проверите за димери 

и неспецифични продукти. 

 

Стъпка 2: Мултиплекс PCR-и  

Маркерът трябва да има успешни триплексни комбинации и относителна ефективност при 

димери и неспецифики на намножаването. 

 

Таблица : Маркер за единичен PCR 

 Маркер Алелен обхват [nt] Маркер Алелен обхват [nt] 

1 F-Zf 163/166 FCA109 173-185 

2 FCA718 210-238 FCA031 225-239 

3 FCA008 123-139 F115 220-252 

4 FCA478 189-193 FCA506 172-202 

5 FCA126 119-141 FCA096 191-227 

6 FCA723 176-212 FCA069  97-107 

7 FCA1018 183-191 FCA006 172-184 

8 FCA110 93-105 FCA082 233-245 

 

След PAGE на GS2000 система за електрофореза интензитета на бендовете се проверява, 

за да се селектира успешна триплексна реакция и багрилата с които щесе бележат 

отделнит алели за мултиплексния CEQ  PC  анализ се подбират по правилата описани в 

същата секция за предходните видове по-нагоре.  

 

Стъпка 3: Мултиплексен и CEQ – анализ, използвайки референтен материал 

За първя мултиплексен PCR концентрацията на праймерите трябва да се оптимизира до 

еквимоларна крайна концентрация от 0.2 до 0.3 µM всеки. За да се идентифицират 

неспецифичните намножени продукти, едуничните маркери за PCR, и тези на пуловете се 

пускат паралелно на електрофореза. 

 

Стъпка 4: Мултиплекс PCR на пробите 

Следните пробите трябва да се намножат и анализирани от CEQ / GeXP : 

• Капиляра A : Референтни проби 

• Капиляра B : представителна проба тип 1 стандартна концентрация 

• Капиляра C: представителна проба тип 1 ниска концентрация 

• Капиляра D: представителна проба тип 2 стандартна концентрация 
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• Капиляра E : представителна проба тип 2 ниска конценртация 

• Капиляра F: представителна проба тип 3 стандартна концентрация 

• Капиляра G: представителна проба тип 3 ниска концентрация 

• Капиляра H: Отрицателна контрола на амплификцията 

  

Стъпка5: Финално регулиране на концентрацията на отделните праймери 

В зависимост от качеството на белязания ДНК материал се очаква, че  дългите  PCR 

продукти ще бъдат намножен много по- малко от по-късите. За да се получи равномерно 

разпределение на височината на пиковете и тяхната чувствителност за всички маркери,  

концентрацията на праймерите трябва да се коригира емпирично. 

  

CEQ / GeXP 
Електрофорезата се извършва съгласно стандартния протокол за нашата лаборатория. 

Таблицата показва схемата на пипетиране за създаване на електрофоретичния микс. 

 

CEQ-loading buffer, size standard and sample Mix/ CEQ-зареждащ буфер, 

стандарт за размерите и смес за пробите 

Реактиви Обем единици 26er-смес 

SM420-стандарт/ямка 0.3 µl 7.8 

SLS/формамид/ямка 24.7 µl 642.2 

сума/ямка 25 µl 650.00 

    

Разреждане на PCR продукт 

PCR-продукт 20 µl  

формамид 80 µ 0 

Зареждане 3,5 µl  

CEQ метод 

Метод  Време на 

инжектиран

е [sec] 

Volt [kV] продължителност [минути] 

STR_20s_2kv_55 20 2 55 

 

 

Секвениране на региони от митохондриална ДНК  

Подобни протоколи вече са разработени за CEQ/GeXP системата. 
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Заключение: За да се стандартизира метода и за да се прави автоматично 

сравняването на фрагментите по дължина, препоръчваме да се използват същите 

референтни проби, които са използвани за разработване на метода на CEQ/GeXP 

системата и за анализ на последващи проби. 

 

 

 

Методики за оценка състоянието на рис /Lynx lynx/ на национално ниво, чрез анализ 

и статистическа обработка на резултатите от генотипирането. Приложения на 

молекулярните маркери за консервационна генетика 

Изготвил:  Кристияне Фрош /Christiane Frosch/ 

 

 Европейският рис е намалил числеността си значително в големи регионои от района, 

който е обитавал преди в Централна и Северна Европа (Hell org et al. 2002). В централната 

и южната част на Европа са изчезнали до края на 19-ти век, освен в Карпатите и Балканите 

(Breitenmoser and Breitenmoser-Würsten 1990). Популациите които са останали, често са 

разпокъсани и изолирани( Schmidt et al. 2009). Изследванията на митохондриална ДНК  

показват ниски нива на полиморфизъм  в евразийския рис. Hell org et al. (2002) откриват 

четири митохондриални хаплотипа в популациите на  северно-европейския рис .  ugolz et 

al. (2008) са открили още три на Балканите и в Кавказ. По-рано недекларирани 

хаплотипове са открити в Полша, Финландия и Прибалтийските държави  ( atkiewicz  et  

al.  2012).В популациите от Норвегия и Карпатите има само един хаплотип , като най-

висока генетична вариабилност е открита сред риса от Латвия ( atkiewicz et al. 

2012).Микросателитното разнообразие е проучено  в повечето от популациите на риса в 

Евразия и голяма част от тях показват  хетерозиготност във възтановените популации от 

Швейцарските Алпи и Юра планина (Sindicic etal.  2013). Събирането на неинвазивен 

пробен материал на евразийския рис е голямо предизвикателство, което отнема 

време и за това събирането на проби от рис в България не може да бъде гарантирано. 

За това ние препоръчваме проби да се взимат от българския музей, зоологически 

градини, диви паркове, както и други европейски страни за анализ на общо 25 

индивида. 

 

 

 

Икономически анализ на предложените методики 

(Разходи за генетичните анализи) 

  

Ръчно изолиране на ДНК 

№ Кат. номер Описание  Количес

тво  

Цена без  

ДДС 

Цена без ДДС, 

за една проба 

1 56504 QIAamp DNA Investigator Kit 50 р-ии 552,00 лв. 11,04 лв. 
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Автоматизирано изолиране с “Biomek 3000” 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ на мтДНК 

2 51504 QIAamp DNA Stool Mini Kit 50 р-ии 522,00 лв. 10,44 лв. 

3 69506 Dneasy Blood & Tissue Kit 250 р-ии 1 732,00 лв. 6,92 лв. 

4  Допълнителни консумативи: 

епруветки 1,5 -2 мл и 

накрайници за пипетите 

  приблизително: 

2,00 лв.  

      

 Цена за изолиране на една проба ръчно сответно за позиция 1 - 13,04 

лв. без ДДС, за поз. 2 - 12,44 лв. без ДДС, за поз. 3 - 8,92 лв. без ДДС 

 

№ Кат. 

номер 

Описание  Количество  Цена без  

ДДС 

Цена без 

ДДС, за 

една проба 
1  56504 QIAamp DNA Investigator Kit 50 р-ии 552,00 лв. 11,04 лв. 

2 51504 QIAamp DNA Stool Mini Kit 50 р-ии 522,00 лв. 10,44 лв. 

3 69506 Dneasy Blood & Tissue Kit 250 р-ии 1 732,00 лв. 6,92 лв. 

4 717256 Biomek® Tips, Barrier, P20, AP96, 

Sterile, 20 µl  

960 броя 232,00 лв. 1,20 лв. 

5 A21586 Biomek® Universal P50 Tips, Pre-

Sterilized with Barrier, Non-Conductive, 

50 µ   

960 броя 232,00 лв. 1,20 лв. 

6 717253 Biomek® Tips, P250, AP96, Pre-

Sterilized with Barrier  

960 броя 232,00 лв. 2,40 лв. 

7 373687 Biomek®, Tip, P1000, Sterile, 1000 µ   960 броя 180,00 лв.  3,75 лв. 

      

 Цена за изолиране на една проба автоматично, средно около 18,00 лв. 

№ Кат. 

номер 

Описание  Количес

тво  

Цена без  

ДДС 

Цена без 

ДДС, за 

една проба 

1  BAS-

1001 

Двойка праймери    100 р-ии 35,00 лв. 0,35 лв. 

2 VWR73 Taq DNA Polymerase, Standard (Mg-free) 2000 ед. 344,00 лв. 0,11 лв. 
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Микросателитен анализ и определяне на пол на система за генетичен анализ CEQ 

8000/Genome Lab GeXP чрез секвениране и генотипиране 

 

Стъпка Материал Еденици Цена в 

лв. без 

ДДС 

Цена за проба 

(около) 

1: еденичен PCR SYBR Green набор ~ 30 50,00   

 F-праймер 18 бр. 720,00  

 R-праймер 18 бр. 720,00  

 GS2000 PAGE 1 15,00  

2: мултиплекс PCR HotStar мастермикс 3 * 0.85 300,00   

 GS2000 PAGE 1 15,00   

3: CEQ- мултиплекс Белязани праймери 16 5 288,00   

4: CE CEQ/GeXP Size standard /молекулен маркер 1 190,00  

 Sample loading solution/ разтвор 

за зареждане на пробата 

6 ml 78,00   

 Separation Gel LPA I / гел 10 ml 230,00   

 Sample Microtiter Plate / плака 25 бр./опк 632,00  

 96-Well Plates / 96-ямкова плака 100 бр. 

/опк 

432,00  

 Separation buffer (4 plates) / 

разделящ буфер 

4/опк. 200,00  

 Capillary array / капиляра 1 1 254,00   

5. секвениране DTCS quick start kit / DTCS 

набор  

1 кит 1 244,00   

 PCR-Purification Kit / набор за 

пречистване на PCR прдукти 

1 кит  198,00   

3-1305 Buffer, 2.000 ед. 

3 VWR73

3-1363 

Смес dNTPs, 25 mM всяко (dA, dC, dT, dG), 2 

x 500 µl 

  200 р-ии 360,00 лв. 1,80 лв. 

4  Накрайници за пипетите  и PCR епруветки    1,50 лв. 

      

 Цена за анализ на една проба: 3,76 лв. 
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STR- генотипиране    около 20,00 лв. 

Секвениране    около 30,00 лв. 

 

Моля, да се има в предвид, че първоначалното закупуване на продукти е малко по-скъпо и 

че цената на проба се увеличава, ако не всички реактиви и консумативи се използват за 

анализи.  Допълнителни разходи към бюджета са изолирането и анализа на негативни 

контроли ( изолиране и PCR), които не са сметнати към момента.  

Дадените цени са към момента на подаване на доклада и в бъдеще има голяма вероятност 

да се повишат или понижата. В описаните цени влиза стойността само на реактивите и 

някой консумативи. Не влизат цените за труд, режийни разходи и амортизация на 

апаратурата. Също така в цените не са включени разходите за агарозните гел елктрофорези, 

защото консумативите и реактивите за тях се използват многократно себестойността за 

една проба е пренебрежимо малка, както и някой разходи за общи консумативи, които са 

налични и се използват рутинно във всяка лаборатория, като ръкавици, дезинфектанти, 

хартиени кърпи за почистване на плотовете и др. 

Моля, имайте в предвид че точната стойност на цената за ананлиз на една проба 

може да бъде калкулирана едва след внедряване на методите в лабораторията на 

ИАОС. 

 

 

 

27.03.2014 г.  В качеството си на ръководител на проекта:...................................... 

Гр. София                         /д-р Величка Кърджева/ 


