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Skrepi

• Tai užkrečiamos spongiforminės 
encefalopatijos liga, priklausanti tai pačiai 
šeimai kaip ir galvijų spongiforminė 
encefalopatija. Infekcinė liga, veikianti nervų 
sistemą.



Kas lemia perdavimą?

• Veiksniai, turintys įtakos perdavimui yra: 

• Skirtingi plitimo būdai. Rūšinės kliūtys: lengviau plisti toje pačioje rūšyje. 
Manoma, kad tai lemia įvairių dalyvaujančių rūšių PrP genų homologijos 
laipsnis. 

• Įvairūs užkrečiamumo laipsniai. Atskirų padermių kitimas. Žinoma, kad GSE 
prionai taip pat plinta kitoms rūšims, tokioms kaip katės, ožkos ir žmonės iš 
pirminio galvijų šeimininko, vartojant užkrėstą maistą. Žmonėms tai sukelia 
CJD variantą. Nustatyta, kad GSE lengvai plinta pelėms, bet ne 
žiurkėnams.

• Transgeniniai eksperimentai parodė, kad genų perkėlimas iš vienos rūšies į 
kitą sukelia jautrumą klinikinei prionų ligai, kuri paprastai pasireiškė tik tos 
rūšies, iš kurios buvo paimtas genas. Įdomu tai, kad žmonės, turintys 
homozigotinį 12 kodoną koduojantį PrP geną, yra labiau linkę būti 
pažeidžiami atsitiktinio, jatrogeninio ir CJD varianto. 



Avių skrepi genotipas nurodomas kaip trijų raidžių 
alelių pora (xxx / xxx). Kiekviena alelio raidė yra susijusi 

su kodono padėtimi atitinkamoje DNR.



Skrepi ligos genotipai

• Skrepi ligos genotipai skirstomi į 5 grupes:



ARR/ARR kergiant su ARR/ARQ gauname ARR/ARR (50%), ARR/ARQ (50%). 
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Avių tėvystės patvirtinimas 
ir

DNR profilis
?



Giminingas poravimasis

• Inbridingas gali turėti dramatiškų padarinių 
bandai

• Kiekvienas iš tėvų yra homozigotinis (AA arba 
aa) genų porai. Jei tėvai yra giminingi, labiau 
tikėtina, kad jie turės identiškus genus. 

• Pasekmė giminingo poravimosi yra 
homozigotinių genų porų padidėjimas ir  
sumažėjimas heterozigotinių (Aa) genų porų 
skaičiaus.



Giminingas poravimasis

• Vaisingumas, atsparumas ligoms, 
gyvybingumas ir išgyvenamumas mažėja dėl 
giminingo poravimosi. 

• Tai vadinama giminingumo depresija.



Trumpi tandeminiai pasikartojimai , angl. Short 
Tandem Repeat (STR)) 
-viena paskui kitą einančios kartotinės tos pačios 
DNR sekos motyvo , sudaryto iš  iki 4 azoto bazių 
porų ilgumo vienetų, kopijos.  
Kitaip vadinami mikrosatelitais.
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