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Summary

The partial sequence of cytochrome b gene adopted in this study was used to demonstrate potential
applications of mtDNA sequence analysis in veterinary and forensic studies by determining the level of
reliability in discriminating between animal and human specimens as well as between animal species (power
of discrimination). The material inc|uded human hair, Zebu cattle, European and American bison, liver samples
of European bison and blood samples of Polish Red and Polish Whiteback cattle. Gene and protein sequences
predicted from nucleotide sequences were compared with those registered in the Gene Bank in order to verify
the correctness of the sequencing procedure. Two types of sequences differing in one nucleotide position
(silent substitution) were obtained for individuals of American bison. Sequences for the remaining species
were determined as a single Ępe. The results of the study confirm that there is a relatively high number of
differences between related species (American bison versus European bison: 22) which enables faultless
identilication of the origin of a given biological specimen.
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Z agadnienia doĘ cząc e b e zp ie czehs tw a zy c i a i żyw -
ności, będące wiodącym nurtem 6. Programu Ramo-
we go B adań, Rozwoj u Technolo gi cznego i Pr ęzenta-
cj i Unii Europej sk iej |http : l lwww. c ordi s, lu/fp6l],
nabrały szczegolnego znaczęnia w badaniach wetery-
naryj nych. Zw ier zęta są c or az częś c i ej przedmi otami
t narzędziami takich sytuacji, jak: wypadki drogowe,
kfusownictwo, znęcanie się i zabroniony handel zwię-
rzętami itp. W niektórych krajach skóry psów i ko-
tów wykorzystuje się nielegalnie w przemyśle futrzar-
skim (3), skóry egzotycznych węży są materiałem
do wyrobu galanterii itp. fhttp://www.wwf.pl/
0309121615 newsen.php?p:1]. Migracje ludności
(m.in. z Azjl) sprzyjająprzónoszeniu do Europy no-
wych zwy czaj ów żywieniowych, takich j ak : sp ozyvva-
nie mięsa psów, kotów węzy itp. Nasila się między-
narodowy nielegalny handel ginącymi gatunkami mvie-
rząt i roślin, co, według szacunków Swiatowego Fun-
duszu na Rzęcz P r zyr o dy, przyno s i zyski p orównyłval-
ne do handlu narkotykami i bronią [hĘ://www.wwf.p1/
0309 I2I 615 newsen.php?p: 1 ]. Wykorzystanie trady-
cyjnych metod diagnoslyó znych do mónitorowarria
tych zjawtsk nie jest mozliwe, ponieważ jedynym

materiałem do badań idenĘfikacyjnychjest często ślad
b i o lo g i czny (fragmen t zęb a, szczątki ko ś c i lub tkanek
miękkich, skóra, włosy, pióra, plamy krwi itp.). Przy
ustalaniu pochodzenia takiego materiaŁu w sprawach
sądowych rekomendowane są analizy polimorfizmu
mitochondrialnego DNA (mtDNA) (6, I2). W zakre-
sie nadzoru nad pochodzęnięmmięsa i innych produk-
tów konsumpcyj nych pochodzen ia zwierzęcego do-
tychczasowe proby zastosowania technik molekular-
nych opierano głównie na analtzie PCR-RFLP (9 , 17) .

Uk i e runkow an i e ty ch analiz na r o zp o znawani e m ate -
riafu pocho dzącego tylko od wybranych (tradycyjnych)
gatunkow zwietząt gospodarskich sprawia, że żadnej
nie mozna zastosować do różnicowej diagnostyki śla-
dów ludzki ch i zwierzęcych.

Celem przeprowadzonych badań było określenie
przydatności analizy sekwencji genu cytb mtDNA do
określenia gatunku, od którego pochodzą anonimowe
próbki/ślady biolo gicz ne. Przy datno ść wymienionej
analizy w nadzor zę weterynaryj ny m or az w b adani ach
sądowych określono na podstawie:

- stopnia niezawodności odróżnienia śladu ludzkie-
go od śladu zwierzęaego oraz



Medycyna 61 (2)

- siły dyskryminacjiprzy rozrożnianiu śladów po-
chodzących od gatunkow ewolucyjnie pokrewnych
(bydło domowe, żubr, bizon),

Materiał i metody
Probkami pochodzącymi od ludzi były włosy pobrane

od dwóch dorosłych osób. Natomiast materiał zwierzęcy
stanowiły: próbki sierści od 4 bizonów (2 sztuki z prywat-
nego stada w Kurozwękach oraz osobniki z Ogrodu Zoolo-
_eicznego w Warszawie i w Łodzi), próbki sierści od 4 żub-
rórł, (2 osobniki odstrzelone na terenie Puszczy Boreckiej
i 2 osobniki utrzymywane w stadzie w Smardzewicach),
probki sierści pozyskane od 2 sztuk bydła zebu ze stada
hodor,vlanego w Indiach, losowo wybrane próbki krwi od
2 krów rasy polskiej czerwonej (pc) z hodowli zachowaw-
czej oraz próbki krwi od 3 losowo wybranych krów biało-
grzbietych wytypowanych do programu restytucji tej rasy.
Ponadto analizami objęto materiał archiwalny, którym były
próbki tkanki wątrobowej siedmiu żubróu. odstrzelonych
w Polsce w sezonach łowieckich 95196,9619] i97l98. Prob-
ki te stanowiły materiał badawczy Katedry Nauk Fizjolo-
gicznych SGGW.

Mitochondrialny DNA ekstrahowano z próbek według
procedury organicznej (14), modylrkujap metodykę w za-
lezrrości od rodzaju analizowanego śladu (l3). Natomiast
do ekstrakcji DNA z kr-wi wykorzystano zestaw Wizard
Genotnic DNA Purification Kit (Promega).

Amplifikację fragmentu genu cytb przeprowadzono
w dwóch etapach. Dla potrzeb sekwencjonowania cyklicz-
nego do PCR wykorzystano startery specyficzne dla genu
cytb o sekwencjach podanych przez Parsona i wsp. (l2).
W celu zopty maltzowania procedury sekwencj onowania,
startery zmodyfikow ano poprzez przyłączenie do końca 5 '

,,etykietki", którą była sekwencja uniwersalnego staftera
faga (-2l)Ml3).

Reakcję PCR przeprowadzono w tenTlocyklerze GenAmp
PCR System 9600 (AB) według parametrów podanych
przez Prusak (l3). Produkty reamplifikacji sekwencjono-
wano przy uzyciu zestalvu ABI PRISM Big Dye Cycle
Sequerrcing RR Kit (AB), wykorzystując sekwenator DNA
AB1 PRISM 317 (AB) oraz prograln Sequencing Analysis
J.J.

Zidentyfikowane sekwencje obejmujące region genolnu
nrtDNA l 4897 - l 5 l 70 wg numeracj i referencyjn ej sekwen-
cji ludzkiego rntDNA podanej przez Andersona i wsp. (2),
analizowano z zastosowaniem progralnu Sequence Navi-
gatoL (AB). lch gatunkową specyfikę welyfikowan o popvez
wykorzystani e programu BLA ST do prze szuk lw ania bazy
danyclr GenBank. Ludzką sekwencję genu cytb mtDNA
oraz sekwencje zidentyfikowane u bizona (Bison bison),
żubra (,Bisotl bonasus), bydła domowego i bydła zebu po-
równywano w zakresie wszystkich par zasad, wykorzystu-
jąc opcję standard nucleotide-nucleotide programu BLAST,

Wynikii omówienie

Konserwatywność sekwencji genu cytb mtDNA
(tzn, brak międzyosobniczej zmienności) w obrębie
każde go z badany ch gatunków była bar dzo wysoka.
Jedynie u bizonów wyodrębniono dwa typy sekwencji
r ożniąc e s i ę w j ednej p ozy cji nukl e otydowej - podsta-
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Tab. 1. Wyniki porównań sekwencji nukleotydowych ,,włas-
nych" z sekwencjami opublikowanymi w bazie GenBank

Gatunek Numer dostępu w bazie GenBank
podobieńsiwo

sekwencji (%)

Człowiek

Bydło pc, bydło
b iałog rzb iele

Bydło zebu

Bizon

Zubr

AY1 95792.1

AFl93512.1, AY079130.1, AF493542.1

AF1 93512.1, AY079130.1, AF493542,1

AF036273.1, AY0791 25.1

AY079,t 26.1, Y15005.1,

99

100

100

100 iyp l

99 typ ll

100

wienie C-T w pozycjl: 15039 (w odniesieniu do sek-
wencj i referencyj nej Anderso na (2)).

Jędnoznaczność odczytu wszystkich pozycji, wy-
równana siła sygnału detekcj i dla poszczegóIny ch za-
sad oraz dobre wyodrębnienie pików dowodzą że za-
równo próbki mtDNA pozyskane z włosów i innych
śladów biologicznych według stosowanej metodyki
ekstrakcj i, j ak równi ez sp o s ób oczy szczania i pr zy go -
towania produktów PCR do sekwencjonowania są
odpowiedniej 

.j 
akości. _Wiarygodność wyników sek-

wencj onow ania zw ęryfikowano p opr zęz p orównanie
s ekwencj i,,własnych" z opublikowanymi pr zez inny ch
autorów w światowej bazie danych GenBank. Dla
wszystkich gafunków znaleziono sekwencj e idenĘ cz-
ne lub o podobieństwie przekraczającymgg% (tab. I).
Fakt ten dowodzi, ze wyniki sekwencjonowania DNA
uzyskiwan e pr zy zasto sowaniu wyzej opisanej proce-
dury sąw pełni wiarygodne i mogąbyć wykorzystane
do międzynalodowej wymiany informacji o polimor-
fizmie genu cytb mtDNA u ludzi z różnych grup et-
nicznych orazu gatunków światowej fauny.

N iezawo dno ś ć zidentyfi kowania śladu b io l o giczne -
go zależy od siły dyskryminacji analizowanego ukła-
du geneĘcznęgo, zatęm głównym kryterium wyboru
genu (lub jego fragmentu) do analtzy jest mozliwośc
r o zr o żni ęni a m i ędzy dużąltc zb ąg afu nko w n aw et b l i s -
ko spokrewnionych. Korzystne jest takze, aby wybra-
ny do analizy region sekwencji kodował jakieś znane
białko, gdyż poprzez skonfrontowanie otrzymanej
s ekwencj i nukleotydo w ej z w cześniej r ozp oznaną s ek-
wencją aminokwasową stwarza się możliwość we-
wnętrznej kontroli i szybkiego wykrycia ewentualnych
błędow zachodzących w czasie reakcji PCR i/lub
w trakcie sekwencjonowania. W przypadku sekwen-
cji genu cytb mtDNA siłę dyskryminacji mozna ogo1-
nie zdefiniować jako prawdopodobieństwo, że dwa
losowo wybrane gatunki nie będą miały identycznej
sekwencj i. W b adani ach dowodów rze czowy chw spra-
wach sądowych najistotniejsze jest niezawodne odroż-
nienie śladu ludzkiego od śladu zwierzęcego, co jest
podstawowym warunkiem dla właściwego ukierunko-
wania postępowania. Natomiast z punktu widzenia
oceny skuteczności procedury identyfikacyjnej i moż-
liwości jej wykorzystywania w nadzorze nad produk-
tami pocho dzęnia zw ierzęcego, siłę dyskryminacj i
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A
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Tab.2. Porównanie sekwencji nukleoĘdowej fragmentu genu
cytb mtDNA dla badanych gatunków: A - liczba zmiennych
pozycji nukleotydowych; B - % podobieństwa między sekwen-
cjami

zdefi niowac można jako prawdopodobieństwo rozroż-
nienia między gatunkami pokrewnymi.

Podobieństwo między sekwencj ami oszacowane na
podstawie liczby pozycji zmiennych waha się w gra-
nicach od13%o (człowiek.rzubr) do 76%o (człowiek*,
bizon) - tab. 2. Natomiast w pr zyp adkach wzaj emnych
porównań między gatunkami plemienia bovini podo-
bieństwo dochodzi do 95%. Po przemianowaniu se-
kwencji nukleoĘdowych na sekwencje aminokwasów
w białku cytochromu b podobieństwo jest jeszcze
wyższe, a między niektórymi gatunkami plemienia
bovini - całkowite (dane nie publikowane). Gen cyto-
chromu b koduje białko złożone z 380 aminokwasów,
będące elementem III kompleksu oksydacyjnofosfo-
rylacyjnego (kompleks bc,) i charakteryzuje sięwyso-
ką konserwatywnością. Mutacj e upośledzaj ące biolo-
gicznąfunkcjętego białka sączęsto letalne (8). Dlate-
go międzyosobnicza zmienność w obrębie gatunku
ograniczasię do występowania podstawień synonimo-
wych, których ltczba i umiejscowienie są stałe i cha-
rakterystyczne dla p o s zcze góIny ch grup taks onomic z-
nychoraz dla każdego z gatunków (13). Cechy te spra-
wiają że danę o polimorfizmie sekwencji genu cyb
mtDNA sączęsto wykorzystywane w dziedzinie filo-
genetyki molekularnej. W tabeli 2przedstawiono licz-
bę p o dstawień nukle otydowych r ó żniący ch s ekwen -
cje analizowanych gatunków Sekwencja człowieka
rózni się od pozostaĘch gatunków około 70 podsta-
wieniami, co dowodzi, tż prawdopodobieństwo traf-
nego rozrożnienia tych śladow jest tożsame z pewnoś-
cią. Wprawdzie w obrębie pokrewnych gatunków
plemienia bovini liczba różntc w składzie nukleoty-
dowym sekwencj i j ęst niższa (tab. 2), Ięcz na tyle wy-
soka, iz umożliwia wiarygodne rozrożnienie pocho-
dzenia śladow. Na przykład, wystąpienię aż22 rożnlc
w analizowanym fragmencie genu cytb u żubrów i bi-
zonów dowodzi, żę slła dyskryminacjtprzy rozpozna-
waniu próbek pochodzących od osobników nawet z po-
krewnych grup taksonomicznych jest olbrzymia,
a prawdopodobieństwo spotkania dwóch gatunków
o identycznej sekwencji jest praktycznie niemożliwe.
Stwarza to możliwośc szerokiego wykorzystania ana-
\izy sekwencji genu cytb mtDNA do różnicowej iden-
§fikacj i anonimowych próbek (śladów) biologicznych
pochodzących od wielu gatunków.

Sposób weryfikowania gatunkowego pochodzenia
anonimowych próbek biologicznych na podstawie
polowlrawcz ej analizy polimorfi zmu genu cytb mtDNA,
mimo swej uniwersalności, nie jest jeszcze szerzej
znany. W problematyce weterynaryj nej przy datność
mtDNA do badań identyfikacyjnych wynika m.in. ze
stabilności i powolnej degradacji tego związku. Na
przykJad,mtDNAwyizolowanozeztnumifi kowanych
tkanek (10) mozgu ludzkiego sprzed 7000 lat (1l).
Wśród prowadzonych w Polsce badań materiału sta-
rozytnego na uwagę zasługują molekularne analizy
mumii egipskiej sprzed około 2500 lat (7), w której
szczątkach (traktowanych środkami chemicznymi) za-
chował się jeszcze matertał genetyczny przydatny do
analtz polimorfizmu mtDNA. Na tej podstawie moż-
na sądzić, żę także niektóre zprzeNłorzonych artyku-
łów konsumpcyj nych pochodzen ia zw ier zęce go (np,
produkty solone, peklowane, wędzone lub gotowane)
mogą zawięrac ilość DNA wystarczającą do przepro-
wadzenia molekularnego tesfu idenĘfikacyjnego. Kaz-
da komórka organizmu niesie taką samą informację
genety czną ni e j e st zatem i stotne, czy mtDNA pozys -
kano z włosów, śliny, krwi, mięśni czy wątroby. Nie
ma też zasadniczęgo znaczenia fakt, czy próbki są
świeże, czy pochodząze starego materiału.

W testach identyfikacyjnych wykonywanych dla
potrzeb sądowych do rozpoznawania, czy próbka po-
chodzi od człowiekaczy odzwterzęcia, w rutynowym
uzyciujest obecnie test z zastosowaniem sondy DI7ZI
(1), ktora hybrydyzuje wybiórczo tylko z genomowym
DNA naczelnych, Chociaż jego czułość jest bardzo
wysoka, uprawdopodobnienie, żę badana próbka za-
wiera ludzki DNA, uzyskuje się tylko w przypadku
pozytywnego sygnału detekcji. Brak sygnału bynaj-
mniej nie oznacza, że probka nie moze pochodzió od
Homo sapiens. Na tle obiektyr,vnych ograniczeń testu
hybry dy zacyj ne go, a zwłaszc za uwz g l ędn i aj ąc fakt, iż
w wielu śladach biologicznych praktycznie brak
genomowego DNA bądż uległ on daleko posuniętej
degradacj i, mozliwość tozpoznawania gatunkowego
pochodzenia ś ladów biolo gi czny ch p oprzez analizę
polimorfizmu mtDNA, jest duzo większa. Jeśli ziden-
tyfikujemy sekwencję genu cytb _m_tDNA przy zasto-
sowaniu opisanej w pracy metodyki analtĘcznej, to
jedynym warunkiem koniecznym do rozpoznania
gatunku jest znalezienie sekwencji homologicznej,
z arej e s tro w anej u które go ś z w cześni ej r o zp o znany ch
gatunków. Wystąpienie pełnej homologii ( 1 00%) mię-
dzy zidenĘfi kowaną anonimową s ekwencj ą i sekwen-
cj ą charakt ery sty cznądla które go ś z ni e anonimowych
gatunków oznacza, żę analizowany ślad biologiczny
zostŃ rozpoznany zprawdopodobieństwem tozsamym
z pewnością. Na gen cytb mtDNA, jako model odpo-
wiedni do określania ewolucyjnych relacj imiędzy ga-
tunkami, a zatem,jako narzędzie przydatne do odróż-
niania produktów konsumpcyj nych pochodzen ia z-łvie-
rzęcę go, zwrócono uwagę w badaniach wielu autorów.
M. in. wyka zano, że przy wykorzystaniu techniki PCR-



-RFLP istnieje możliwość rozróżnięnia kawioru po-
chodzącego od róznych gatunków jesiotrów (16),
określenia akwenu (Atlantyk lub Pacyfik) z którego
pochodzą łososie (15), a także, wykazania (bez spre-
cyzowania gatunku), czy anonimowa próbka mtDNA
pochodzi od człowieka, czy od zwierzęcia (5). Jed-
nak procedury róznorodnych testów tego typu oparte
na wyrywkowej informacji o polimorfizmie mtDNA
u r ożny ch gatunkow umozliwiaj ą o s i ągni ęc ie j e dynie
c elu cząstkowe go (np . r ozr ożni enie gatunkow kawio -

ru, ogólne określenie, czy probka pochodzi od czło-
wieka itp). Natomiast technika sekwencjonowania
DNA umozliwia gromadzenie informacji niemozliwej
do uzyskania nawet przy jednoczesnym zastosowaniu
wi e lu r o żny ch te c hnik analiĘ c znych. O gni skuj e wi ęc
w sobie praktyczne walory wszystkich technik badah
p o limorfi zmu DNA. Meto do 1o g ia r o zp o znawania po -
chodzenia śladow biologicznych ludzi i zwierząt,
przedstawiona w niniejszym artykule, jest w niekto-
rych elementach zbiężna z procedurą FINS zalecaną
przy analtzie dowodów rzęczowych w sprawach są-
dowych (4) i ze względu na swą uniwersalność moze
znależć szerokie zastosowanie w róznych dziaŁach
diagnostyki weterynaryjnej.

Wydaje się, ze wyniki przedstawione w niniejszym
arlykule uzasadniają potrzebę opracowania obszemej
bazy danych o gatunkach rodzimej fauny, coniezależ-
ni e o d p o szerzenia mozliwo ś ci prewencyj no -kontro 1-

nych na rynku artykułów konsumpcyjnych, sprzyjaŁo-
by p oprawie skuteczno ści dziaŁah w dzie dzini e o chro -
ny przyrody,
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Konferencja organizowana jest na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie i odbędzie się w dniach
22-23 września 2005 r. w Lublinie.

Organizatorzy zapraszaią do udziału w Konferencji wszystkich zainteresowanych problematyką sesji.
Tematyka obrad:
. udział mechanizmów immunologicznych w patogenezie chorób,
. wykorzystanie specyficznych procesów patogenetycznych w terapii,
. środowiskowe i żywieniowe czynniki ryzyka,
. molekularne i kliniczne aspekty reprodukcji.
Beferaty i doniesienia konferencji zostaną opublikowane w suplemencie do karentowego czasopisma

naukowego. Materiały konferencyjne będą takze udostępnione w formie elektroniczneJ oraz wydawniczej.
Zgłoszenia uczestnictwa wlaz z podaniem tytułów doniesień i formy prezentacji prosimy składać do

30 kwietnia 2005 r. Zapewniamy dobrą obsługę medialną oraz wygodne warunki zakwaterowania,
Adres Komitetu Organizacyjnego: ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin, Katedra Przedklinicznych Nauk

Weterynaryjnych i lnstytut Chorób Zakaźnych i lnwazyjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR Lublin,
e-mail : renata@agros,ar.lublin.pl.
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