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Неинвазивно събиране на проби 

Проби и материали, които могат да бъдат събрани от 

свободно живеещи животни, без да е необходимо да се 

улавят и дори да се наблюдават (Taberlet et al. 1999)  

 

Неинвазивните генетични методи стават съществен значим 

метод за анализ в консервационната генетика от 1990 г. 

(Höss et al. 1992; Taberlet & Bouvet 1991, 1992a). 

 



Неинвазивно събиране на проби 



• фекалии 

• козина/косми 

• урина 

• кръв 

• слюнка 

• тъкан 

• кости 

• зъби 

Подходящи проби за молекулярни анализи 



Съхранение на пробите: 

• Фекални проби в 96% етанол; 

съхранение в хладилник 

• Пробите от козина се сгъват във 

филтърна хартия и се поставят в 

полиетиленов плик със силика гел 

за да се запазят сухи; съхраняват 

се в тъмни и сухи помещения. 



Изолиране на ДНК 
• QIAamp DNA Investigator Kit 

– козина 

– кости/зъби 

• QIAamp DNA Stool Kit 
– фекалии  

– Урина (сняг) 

• QIAamp DNA Blood and Tissue Kit 
– тъкани 

– кръв 
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Митохондриален анализ 



Митохондриален анализ  определяне на вида 



Митохондриален анализ  определяне на вида 

? 

Вероятни хибридизации (митохондриалното унаследяване е само 

по майчина линия) ! 

? 



Митохондриален анализ  определяне на 

хаплотипа 

Различни хаплотипове на 

кафявата мечка в България 
 

A) Мрежа  с 11 хаплотипа и две 

митохондриални линии 

 

B) Карта на България и 

разпространение на двете линии 

Frosch et al. (под 

редакция) 



Микросателитен анализ 
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микросателитен анализ  определяне на индивида 

• разпространение 

• популационна структура 

• хибридизация 

• оценка на големината на популацията 

• родствени връзки 

• миграция 

• генетично разнообразие 

 



Цел на проекта / план на действие 
Молекулярен анализ на 4-те  хищни бозайника в България 

• Събиране на проби: фекалии, урина, косми, тъкани, кръв 
• ДНК екстракция – ръчно и автоматизирано 

• ДНК анализ 
– Митохондриална ДНК - вид 

– Микросателити - индивид 

– Полов маркер - пол 

 



Кафява мечка(Ursus arctos) 
• 50 проби 

– косми 

– фекалии 

– тъкани 

• ДНК изолиране – ръчно и на Biomek 3000 
– Qiagen Investigator Kit 

– QIAamp DNA Stool Kit  

– DNeasy Blood and Tissue Kit 

 
• ДНК анализ 

– Митохондриална ДНК 
• Контролен регион L15995 5’-CTCCACTATCAGCACCCAAAG-3’(Taberlet and Bouvet 1994) и 

H16498 5’-CCTGAAGTAAGAACCAGATG-3’ (Fumagalli et al. 1997)  

– Микросателити 
• 13 микросателита: Msut2, G10C, G10P, G10D, G10L, G10H, G10J, G10U, UarMU26, G1A, 

Mu10, Mu23 and Mu51 (Bellemain & Taberlet 2004; Kitahara et al. 2000; Paetkau & Strobeck 

1994; Taberlet et al. 1997) 

– Полови маркери 
• 3 полови маркера (Bidon et al. 2013) 

 



Вълк (Canis lupus) 
• 30 проби (+20 референтни кучешки проби) 

– фекалии 

– урина, взета от снега 

– тъкан 

• Изолиране на ДНК - ръчно и на Biomek 3000 
– QIAamp DNA Stool Kit  

– DNeasy Blood and Tissue Kit 

 • ДНК анализ 

– Митохондриална ДНК 
• Контролен регион L15995 5’-CTCCACTATCAGCACCCAAAG-3’(Taberlet and Bouvet 1994) 

and H16498 5’-CCTGAAGTAAGAACCAGATG-3’ (Fumagalli et al. 1997)  

– микросателити 
• 14 микросателита: (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).  

– Полови маркера 
• 2 полови маркера (Seddon 2005)  



Рис (Lynx lynx) 
• 25 проби (България, Европа, зоопаркове и музеи) 

– козина 

– фекалии 

– тъкан 

• ДНК екстракция - ръчно и на Biomek 3000  
– Qiagen Investigator Kit 

– QIAamp DNA Stool Kit  

– DNeasy Blood and Tissue Kit 

 • ДНК анализ 

– Митохондриална ДНК 
• цитохром b CanidC1: 5'AATGACCAACATTCGAAA (Paxinos et al. 1997) HCarn200: 

5'ATTCAGCCRTARTTAACGTC (Bidlack et al. 2007) и контролен регион CR-L16298: 5' 

TCCCAAAGCTGAAATTCTTT и CR-H16456: 5' CAGTGGTTGGTAGGTTAATTTT както и CR-

L16782: 5' TAGTGCTTAATCGTGCATT CR-H16922: 5' CAGATGCCAGGTATAGTTCC (Gugolz 

et al. 2008) 

– Микросателити 
• 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) 

– Полов маркер 
• 1 полов маркер (Pilgrim 2006) 



Дива котка (Felis silvestris) 
• 30 проби (+20 референтни проби от домашна котка) 

– косми  

– тъкан 

• Изолиране на ДНК 

– Qiagen Investigator Kit 

– DNeasy Blood and Tissue Kit 

 • ДНК анализ 

– Митохондриална ДНК 
• цитохром b: CanidC1 5'AATGACCAACATTCGAAA (Paxinos et al. 1997); HCarn200 

5'ATTCAGCCRTARTTAACGTC (Bidlack et al. 2007) и контролен регион: DLH 5’-

CCTGAAGTAAGAACCAGATG-3’ (Tiedemann et al. 1996a) и Lf4 5’-GACATAATAGTGCTTAA-

TCGTGC-3’ (Lopez et al. 1996)  

– Микросателитни маркери 
• 14 микростелита: FCA8, FCA171, FCA571 and FCA124; FCA149, FCA170, FCA88 and 

FCA275; FCA364, FCA132 and FCA576; and FCA232, FCA347 and FCA567 (Menotti-

Raymond et al., 1999) 

– Полов маркер 
• 1 полов маркер (Pilgrim et al., 2005) 



Микросателитен анализ – прехвърляне на Genome 
Lab GeXP от ABI секвенатор  
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фрагментен 

анализ  

- Определяне размера на 

фрагментите и белязане с D2, 

D3 и D4 бои 

-   оптимизиране на процеса на 

референтни проби  

- фрагментен анализ 



Оценка състоянието на 4-те вида на национално ниво 

Програма (софтуер) за обработка на резултатите: 
• CAPWIRE(Miller et al. 2005) – оценка размера на 

популацията 

• STRUCTURE v. 2.3.3 (Falush et al. 2003, 2007) – оценка на 
структурата на популацията 

• GENALEX 6.41 (Peakall and Smouse 2006) и FSTAT (Goudet, 
1995) - оценка на генетичното разнообразие и близкородствени 
кръстосвания  
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