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Za badanymi próbkami kryją się losy ludzi. O weryfikacji
poziomu laboratoriów genetyczno-sądowych rozmawiamy
z profesorem Ryszardem Pawłowskim

Jakość ekspertyz



Prawie
jak w filmie

Seriale telewizyjne przyzwyczajają wi-
dzów do wszechmocy i ultraszybkości genety-
ków sądowych, którzy potrafią uzyskiwać
kompletne wyniki analiz przeważnie w ciągu
kilku godzin. Jednak zajścia niektórych proce-
sów chemicznych, z racji ich natury, po prostu
nie da się przyspieszyć.

P
ewnym światełkiem w – nie ukrywajmy
– wciąż długim tunelu jest opracowanie opar-
tej na microchipach analizy DNA przeprowa-

dzanej w czasie rzeczywistym. Są już znane
pierwsze doniesienia o zakończonym powodze-
niem stosowaniu przenośnego sprzętu, zdolnego
przeprowadzić pełną analizę.Według nich możli-
we ma być uzyskanie profilu próbki w zakresie lo-
cus amelogeniny i 8 loci systemu CODIS w czasie
zaledwie 2,5 godziny!Warunkiem jest poddanie
badaniu co najmniej 100 kopii cząsteczki DNA.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że tak jak spełniały
się wizjeVerne’a i Lema, tak i inne pomysły scena-
rzystów seriali doczekają się realizacji.

Urszula Rogalla

DNA z odcisków palców

NOWOŚCIW GENETYCE SĄDOWEJ
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Drodzy Czytelnicy
Na przestrzeni lat genetyka sądowa stawała się coraz bar-

dziej interdyscyplinarna. Mimo że zawsze przyświecały

jej cele identyfikacyjne – określanie pochodzenia śla-

dów biologicznych, szczątków ludzkich czy ustalanie po-

krewieństwa, dziś do realizacji tych tradycyjnych zadań

nie wystarcza wąsko rozumiany warsztat laboratoryjny.

Jak staramy się wykazać w bieżącym numerze „Genetyki

i Prawa”, niezwykle użyteczna w interpretacji wyni-

ków niektórych badań jest wiedza na temat ewolucji na-

szego DNA. Podkreśla to jeden z naszych rozmówców,

dr Peter A. Underhill z Uniwersytetu Stanforda (USA).

Na początku lat 90. ubiegłego wieku, razem z prof.

Luigim Lucą Cavali-Sforzą, zainicjował on badania zróżni-

cowania DNA w populacjach ludzkich z całego świata.

Dziś m.in. dzięki jego wynikom znamy szczegółowo czas

i szlaki najwcześniejszych migracji naszych przod-

ków z Afryki do Eurazji, Australii i obu Ameryk. Nieoczeki-

wanie okazuje się, że ewolucyjny warsztat badawczy

może się przydać również genetykom sądowym do oce-

ny poprawności wyników badań wykonywanych dla po-

trzeb wymiaru sprawiedliwości.

Sama wiedza na temat zmienności DNA powstającej

w czasie nie zastąpi, rzecz jasna, solidnego przygotowa-

nia laboratoryjnego, o którym rozmawiamy z prof.

Ryszardem Pawłowskim z Zakładu Medycyny Sądowej

Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest on jednym z naj-

bardziej doświadczonych biegłych w badaniach śla-

dów biologicznych. Z przykładów przytoczonych przez

prof. Pawłowskiego wynika, że same certyfikaty uczest-

nictwa w ćwiczeniach międzylaboratoryjnych nie zawsze

dają gwarancję wysokiej jakości ekspertyz przedstawia-

nych przez laboratoria genetyczno-sądowe. Okazuje się,

że wiele placówek, zwłaszcza tych nowo powstających,

bierze co prawda udział w atestacjach, lecz uzyskuje cer-

tyfikaty w wąskim zakresie na skutek popełnianych błę-

dów. Tymczasem nie tylko brak atestu, ale również

uzyskanie go w ograniczonym zakresie powinno być czy-

telnym sygnałem niewłaściwej jakości pracy laborato-

rium.

Bywają sytuacje, kiedy nawet prawidłowo przeprowadzo-

ne badania genetyczne nie wystarczają do rozwiązania

trudnej zagadki kryminalnej. Niejednokrotnie nad jedną

sprawą wspólnie pracują genetycy, toksykolodzy, antro-

polodzy i lekarze sądowi. Postanowiliśmy zatem rozsze-

rzyć nieco formułę naszego magazynu. Na jego łamach

będziemy Państwu przedstawiać nie tylko metodologię

pracy genetyków, ale również innych biegłych. W bieżą-

cym numerze lekarze sądowi z naszej Katedry unaocznia-

ją rolę drobiazgowych oględzin zewnętrznych zwłok

w ustalaniu przyczyny zgonu. Mamy nadzieję, że poczy-

nione zmiany pomogą nam jeszcze pełniej zaprezento-

wać możliwości współczesnej medycyny sądowej.

Dr hab. Tomasz Grzybowski
kierownik Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej

Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK
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Wydaje się, że wykrywany mate-
riał genetyczny to głównie
zdegradowany DNA pocho-

dzący z komórek epidermalnych war-
stwy zrogowaciałej skóry, które
przedostają się na powierzchnię kon-
taktu wraz z potem. Dziś wiadomo,
że odzyskanie DNA z odcisków pal-
ców utrudnia m.in. obecność deferok-
saminy czy ninhydryny.

Można także przypuszczać, że nie bez
wpływu pozostaje rodzaj materiału,
z jakiego ma być zabezpieczony ślad.
Udowodniono na przykład, że papier
gazetowy lub papier stosowany w cza-
sopismach kolorowych jest wręcz ide-
alnym podłożem, czego nie
można niestety powiedzieć o białym
papierze wykorzystywanym choćby
w drukarkach.

Urszula Rogalla
Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w publikacji informacje były
dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Rozpowszechnianie materiałów
redakcyjnych bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.
Copyright © 2008 ZGMiS, wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2008 Novimedia CP, wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykrywanie krwi in situ*

Od pewnego czasu genetycy sądowi z mniejszym lub większym powodzeniem starają się
udowodnić, że podejmowanie prób pozyskania DNA z odcisków palców nie jest skazane na
niepowodzenie.

NA OKŁADCE:
Elektroforegram, czyli odczyt sekwencji DNA.

Ujawnienie śladu biologicznego w postaci krwi nie zawsze jest tak łatwe, jak
mogłoby się z pozoru wydawać. Jest jednak szansa na zmianę.

Opracowana ostatnio technika oparta na immunofluorescencji pozwala lokalizować
ludzką krew in situ. Umożliwia ona wykrywanie nie tylko erytrocytów, ale także – co
ważniejsze – leukocytów, a więc pośrednio DNA. W tym celu używa się wyznakowa-

nych fluorescencyjnie przeciwciał monoklonalnych, wchodzących w specyficzną reakcję
z komórkami ludzkimi. Co więcej, okazuje się, że metoda ta – skuteczna nawet w odniesie-
niu do starszych plam, powstałych do 4 miesięcy przed próbą wykrycia – jest również wy-
soce czuła. Udowodniono to, uzyskując pozytywne rezultaty analizy drobnych śladów krwi
pozostawionych na czarnych włóknach bawełnianych.Włókna te często zaburzały wyniki
detekcji śladów krwi starszymi metodami.

Urszula Rogalla



od tego, jaki dzieli ich dystans geograficzny ani
z jak różnych kultur się wywodzą, są w rzeczy-
wistości niezwykle blisko spokrewnieni na po-
ziomie genetycznym.

Urszula Rogalla
Co w takim razie możemy ustalić za pomocą po-
pulacyjnych badań mitochondrialnego DNA
(mtDNA) i chromosomu Y? Czy wnioski płynące
z ich analizy są zawsze spójne pod kątem filoge-
ograficznym?

Dr Peter A. Underhill
Chociaż te dwa haploidalne, nierekombinujące
fragmenty DNA reprezentują zaledwie małą
cząstkę całkowitej puli genowej populacji ludz-
kiej, przekazywane są zupełnie nienaruszone
z ojca na syna (chromosom Y) i z matki na jej po-
tomstwo (mtDNA). Symbolizują w pewnym sen-
sie nieprzerwany łańcuch dziedziczenia poprzez
pokolenia aż od czasów prehistorycznych. Prze-
ważnie rodowód homo sapiens jest identyczny
zarówno w linii ojcowskiej, jak i matczynej.

Zdarzają się jednak wyjątki, i to dość liczne. Naj-
lepiej znanym i zapewne najbardziej charaktery-
stycznym jest przypadek notowany w Ameryce
Południowej. Typowe dla rdzennych Ameryka-
nów warianty mtDNA są tam często obserwowa-
ne w połączeniu z europejskimi wariantami
chromosomu Y. Jest to jasną wskazówką sugeru-
jącą, że sukces reprodukcyjny osadników euro-
pejskich płci męskiej był wyraźnie wyższy aniżeli
rdzennych Amerykanów. I to z pewnością już
od ery Krzysztofa Kolumba.

Urszula Rogalla
Pańskie publikacje dotyczą dawnych migracji,
sprzed dziesiątków tysięcy lat. Czy możliwe
jest jednak wykorzystanie badań DNA do ana-
liz niedawnych migracji na dużą skalę, takich
jakie miały miejsce np. w Polsce po II wojnie
światowej lub migracji zarobkowych?

Dr Peter A. Underhill
Tak, w niektórych przypadkach jest to możliwe,
oczywiście w oparciu o analizę mtDNA i chro-
mosomu Y. Zwłaszcza, gdy imigranci są wyraź-
nie biogeograficznie odrębni względem
populacji zamieszkującej obszar, na którym się
osiedlili, np. jeśli mowa o migracjach pomiędzy
różnymi kontynentami. W przypadku populacji
zamieszkujących jeden kontynent jest to znacz-
nie trudniejsze. Chyba że w jego obrębie obser-
wuje się ewidentną granicę genetyczną. Tak czy
inaczej, wyniki analiz niedawnych migracji sta-
ną się znacznie bardziej prawdopodobne
od momentu, kiedy zostanie zbadana wystar-
czająco duża liczba osób zamieszkujących dany
kontynent pod kątem zmienności loci autoso-
malnych i możliwe będzie porównanie często-
ści ujawnionych wariantów allelicznych.

Urszula Rogalla
Czy badania markerów haploidalnych,
dziedziczonych od tylko jednego z rodzi-
ców – matki lub ojca, pozwalają na poszerza-
nie wiedzy z innych dziedzin, wydawałoby
się niezwiązanych z genetyką, jak np. języ-
koznawstwo?

Dr Peter A. Underhill
Zarówno markery haploidalne, jak i języki, są
często analizowane za pomocą tzw. drzew filo-
genetycznych. W ten sposób ukazuje się kierun-
ki dziedziczenia i zobrazowuje zmiany
w stosunku do wspólnego przodka. Tak na-
prawdę jednak filogenetyka i lingwistyka są cał-
kiem inne, jeśli brać pod uwagę szybkość tych
zmian. Tempo zmienności języka jest w rzeczy-
wistości znacznie wyższe, natomiast genetyka
w tym kontekście wykazuje większą bezwład-
ność, tj. nie zawsze jest w stanie uchwycić te
zmiany.

Prawdę mówiąc, zastąpienie jednego języka in-
nym może nastąpić w czasie nawet jednego czy
dwóch pokoleń. Za dobry przykład może posłu-
żyć nagłe i całkowite zastąpienie języka arab-
skiego tureckim na mocy dekretu politycznego.
Podczas gdy dzisiejsza populacja Turcji jest na-
prawdę złożona genetycznie, tylko pewien od-
setek jej genów (10-20 proc.) ma swój rodowód
w Azji Centralnej, czyli w przypuszczalnej turec-
kiej„praojczyźnie”, skąd Turcy wyemigrowali
w ostatnim tysiącleciu.

Urszula Rogalla
Czy wyniki analiz filogeograficznych moż-
na w jakiś sposób powiązać z genetyką są-
dową?

Dr Peter A. Underhill
Oczywiście. Wyjątkowo użyteczne z punktu wi-
dzenia genetyki sądowej jest opieranie się
na zasadzie spójności filogenetycznej*. Pozwala
ono ocenić nie tylko jakość danych, ale tak-
że odpowiednio podejść do problemów zwią-
zanych z występowaniem mieszanin DNA.
Na przykład pojawienie się wariantu, który
w kontekście filogenetycznym nie pasuje
do pozostałych, powinno wzbudzić podejrzenie
obecności mieszaniny DNA. Podobnie, jeśli
w miejscu haploidalnym, w którym normalnie
oczekuje się jednego tylko wariantu, niespo-
dziewanie pojawi się drugi, zachodzi podejrze-
nie wystąpienia mieszaniny materiału
od niespokrewnionych osób.

Urszula Rogalla
Ostatnie pytanie dotyczy perspektyw dla
badań populacyjnych – czy stosowane dziś
markery są wystarczające dla potrzeb ana-
liz filogeograficznych?

Dr Peter A. Underhill
W moim przekonaniu nie są – przynajmniej jeśli
mowa o chromosomie Y. Biorąc pod uwagę jego
ogromny wręcz rozmiar w porównaniu z mtDNA,
jest niemal pewne, że nie odkryto dotąd jeszcze
wielu specyficznych wariantów DNA w chromo-
somie Y, które cechowałyby się użyteczną często-
ścią w populacjach i spełniałyby wymagania
odnośnie identyfikacji pochodzenia geograficz-
nego danej osoby. Na przykład – chociaż poli-
morfizm jednonukleotydowy (SNP)
w chromosomie Y, który byłby typowy jedynie
dla Francuzów, może nie istnieć, z całą pewnością
znalazłby się taki polimorfizm, który charaktery-
zowałby mieszkańców południowo-wschodniej
Europy.

* Zagadnienie to zostało szerzej omówione
w artykule Tomasza Grzybowskiego zamiesz-
czonym w rubryce„Metody badawcze”
w bieżącym numerze „Genetyki i Prawa”.

Urszula Rogalla
Nie od dziś wiadomo, że obserwowana
zmienność DNA w obrębie populacji ludzkiej
jest ogromna. Czy może Pan zatem wyjaśnić,
jak i kiedy to zróżnicowanie powstało?

Dr Peter A. Underhill
Musimy sobie uświadomić, że zróżnicowanie
genetyczne zaczęło narastać już od momentu
powstania życia na Ziemi. W rzeczywistości
jest to nieprzerwany proces mutacji, polegają-
cy na przypadkowym wprowadzaniu nowych
wariantów genów w każdym pokoleniu. Wa-
rianty sekwencji DNA pojawiają się i znikają

z puli genowej każdego gatunku. Na ich los
mogą mieć wpływ dwa podstawowe mecha-
nizmy ewolucji. Mam na myśli zarówno te,
które oddziałują jedynie na określone geny
(np. selekcja naturalna, rodzaj selekcji seksual-
nej) jak i siły, które mają wpływ na wszystkie
geny w populacji (np. migracja, wahania wiel-
kości populacji, podziały populacji).

Ogólnie procesy ewolucyjne kształtujące
zmienność DNA można postrzegać jako dwie
strony tego samego medalu – przeżycie osob-
ników najlepiej przystosowanych oraz tych,
którym najbardziej sprzyjało szczęście. Wpraw-

dzie ludzie współcześni po raz pierwszy pojawi-
li się w Afryce niecałe 200 000 lat temu, jednak
ewoluują do dziś. Mniej więcej 50 000 lat temu
grupa pionierów z powodzeniem skolonizowa-
ła Azję. Przy okazji przyniosła ze sobą jedynie
część zróżnicowania genetycznego, które naro-
sło w Afryce od czasów narodzin naszego ga-
tunku. Ostatecznie populacje ludzkie rozdzieliły
się. Można powiedzieć, że podążyły swoimi wła-
snymi drogami, regulowanymi jedynie za po-
mocą dwóch wspomnianych wyżej
mechanizmów ewolucji. Jednakże ze względu
na to, że jesteśmy stosunkowo młodym gatun-
kiem, wszyscy ludzie współcześni, niezależnie

WYWIAD NUMERU
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Pracownik Katedry Genetyki

Uniwersytetu Stanforda (USA) od roku 1990.

Wraz z profesorem L. L. Cavalli-Sforzą prowadzi

badania nad zróżnicowaniem DNA w popula-

cjach ludzkich. Dr Underhill podjął pionierskie

badania nad zróżnicowaniem ludzkiego chro-

mosomu Y. Zaowocowały one opracowaniem

globalnego drzewa filogenetycznego tego

chromosomu, wysoce informatywnego nie tyl-

ko w kontekście genetycznym, ale również

geograficznym.

Jest autorem i współautorem niemal 120 publi-

kacji w najbardziej renomowanych czasopi-

smach naukowych poświęconych biologii,

genetyce i ekologii.

DR PETER
A. UNDERhILL

Głównymnurtembadań
doktorajestocena
podobieństwmiędzy
populacjami,atakżeich
strukturyihistoriiewolucyjnej.

O ewolucji człowieka oraz o śledzeniu dawnych migracji i zmian językowych za pomocą badań
genetycznych rozmawiamy z dr. Peterem A. Underhillem, specjalistą w dziedzinie badań nad
zróżnicowaniem DNA w populacjach ludzkich.

Geny, językiewolucja
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Dr Peter
A. Underhill
wyjaśnia, że ludzie
współcześni pojawili
się 200 000 lat temu
w Afryce „Chociaż może

nie istnieć polimorfizm
jednonukleotydowy (SNP)

w chromosomieY, który byłby
typowy jedynie dla Francuzów,

z całą pewnością znalazłby się
taki, który charakteryzowałby

mieszkańców Europy
Południowo-Wschodniej”



B
ył chłodny marcowy wieczór 2003 r., kie-
dy u lekarza dyżurnego naszej Katedry
zadzwonił telefon. W słuchawce odezwał

się głos miejscowego prokuratora, który we-
zwał medyka sądowego do przeprowadzenia
oględzin zewnętrznych zwłok. Miejscem zda-
rzenia była piwnica domku jednorodzinnego.
Na jego mieszkankę czekał makabryczny wi-
dok – zwłoki jej 60-letniego męża.

Na miejscu zdarzenia. Zwłoki mężczyzny,
ułożone na prawym boku, spoczywały
na podłodze. Tuż obok prawej ręki leżał przed-
miot, który od razu przykuł uwagę lekarza
– brzytwa. Głowa mężczyzny otoczona była
rozległą plamą krwi. Po wstępnym przeprowa-
dzeniu oględzin zewnętrznych zwłok, lekarz
stwierdził patologiczną ruchomość kości
czaszki z masywnym krwotokiem z przewo-
dów słuchowych zewnętrznych.

Znalezienie pokrytej krwią brzytwy w świetle
doświadczenia sądowo-lekarskiego sugero-
wało możliwość samobójstwa poprzez zada-
nie rany ciętej szyi. Szybko jednak okazało się,
że takiej rany po prostu nie ma. Drugim tro-
pem był stwierdzony rozległy uraz głowy, któ-
ry mógł przecież świadczyć o udziale osób
trzecich. Lekarz musiał się zmierzyć z trudną
zagadką – wyjaśnić nie tylko mechanizm
śmierci, ale również trafnie wytypować oko-
liczności, w których doszło do urazu głowy.
W toku późniejszych badań okazało się, że to
właśnie ten uraz doprowadził do zgonu męż-
czyzny. Jedna z osób uczestniczących w do-
kładnych oględzinach miejsca znalezienia
zwłok zwróciła uwagę na znajdujący się w od-
ległości około 1,5 metra od głowy mężczyzny
pokaźnych rozmiarów drewniany pień. Na je-
go powierzchni wyraźnie widoczne były pla-
my krwi. Do pnia dość prowizorycznie
przymocowany był gruby sznur. Rzut oka
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Samobójstwa to jedno z zagadnień, którymi zajmują się lekarze sądowi. Określenie
przyczyny zgonu oraz tego, czy zmarły poniósł śmierć w wyniku samodzielnego działania,
czy też padł ofiarą zabójstwa, bywa skomplikowane.
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Zabójstwo czy
samobójstwo?

D
ynamiczny rozwój genetyki sądowej w Pol-
sce sprawił, że dostrzeżono konieczność za-
inicjowania forum wymiany myśli

i doświadczeń związanych z tą dyscypliną. Dlate-
go też Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr.
Jana Sehna zorganizował, objęte patronatem Pol-
skiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Krymi-
nologii, seminarium, które odbyło się
w dniach 13-14 listopada ubiegłego roku w Kra-
kowie. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko eksper-
ci z Zakładów Medycyny Sądowej z głównych
polskich ośrodków akademickich, ale również
przedstawiciele Wydziału Biologii Centralnego La-
boratorium Kryminalistycznego Komendy Głów-
nej Policji.

Zdegradowany DNA i etnogeneza.
Seminarium składało się z trzech części, z których
pierwsza obejmowała przedstawienie najnow-
szych technik laboratoryjnych o potencjalnej uży-
teczności w badaniach genetycznych.
Drugi blok obejmował wykłady zaproszonych go-
ści. Pierwszy z nich, wygłoszony przez profesora
Ryszarda Pawłowskiego, przedstawiał aktualny
stan zaawansowania analiz zdegradowanego
DNA. Autor porównał między innymi wpływ róż-
nych czynników (jak temperatura, wilgotność czy

sposób przechowywania oraz czas ekspozycji
na te czynniki) na materiał genetyczny. Wspo-
mniał również o kilku dość powszechnie wystę-
pujących substancjach, jak np. barwniki
wykorzystywane przy produkcji dżinsów, w kon-
tekście ich działania hamującego amplifikację
DNA. Tematyka spotkała się ze sporym zaintere-
sowaniem ze strony uczestników seminarium, ja-
ko że z problemem trudnego, zdegradowanego
materiału genetycznego eksperci spotykają się
niemal codziennie w działalności opiniodawczej.

Prawdziwą gratką dla miłośników zagadnień zwią-
zanych z filogenetyką molekularną był wykład
dr. hab. Tomasza Grzybowskiego. Prezentacja mia-
ła na celu zapoznanie słuchaczy z wynikami analiz
zróżnicowania genetycznego obserwowanego
w populacjach słowiańskich i ich implikacjami dla
genetyki sądowej. Autor w barwny sposób przed-
stawił możliwe drogi wczesnych migracji naszych
przodków. W ramach swojego wystąpienia przyto-
czył dane na temat szlaków ewolucji mitochon-
drialnego DNA i chromosomu Y Słowian, które
– jak się okazało – przynajmniej częściowo mają
odzwierciedlać podziały geograficzne. Dr Woj-
ciech Branicki natomiast przybliżył tematykę ba-
dania tzw. cech złożonych w genetyce sądowej.

O tym, że dziedzina jest obiecująca i może stano-
wić przełom w kryminalistyce, nie musiał nikogo
przekonywać. Przedstawił postępy w badaniach
genów odpowiedzialnych za występowanie okre-
ślonych cech wyglądu zewnętrznego.

Jak udomowiono psy. W części
poświęconej krótkim doniesieniom znalazła się
m.in. prezentacja mgr Anny Czarneckiej, dokto-
rantki z naszego Zakładu, dotycząca zmienności
sekwencji mitochondrialnego DNA gatunku Canis
familiaris. Można było się z niej dowiedzieć, gdzie
i kiedy udomowiono psy i jak można je klasyfiko-
wać pod względem genetycznym. Wyniki pozy-
skane w ramach omawianych badań posłużyły
do stworzenia sądowej bazy danych obejmującej
fragmenty mitochondrialnego DNA u psów.

Wizerunek do zmiany? Z kolei dr Tomasz
Kupiec wygłosił krótki referat dotyczący pro-
wadzonej przez Instytut Ekspertyz Sądowych
identyfikacji domniemanych szczątków Miko-
łaja Kopernika, odnalezionych w 2005 r. we
fromborskiej archikatedrze. Wyniki analizy ge-
nów pigmentacyjnych dowodzą, że znany
nam, choćby z banknotów tysiączłotowych, wi-
zerunek astronoma niekoniecznie musi być bli-
ski rzeczywistości. Dr Kupiec wskazał
na trudności z odnalezieniem krewnych Koper-
nika, których DNA mógłby posłużyć jako mate-
riał porównawczy. Dziś jednak wiadomo już,
że szczątki odnalezione we Fromborku z wyso-
kim prawdopodobieństwem pochodzą od
Mikołaja Kopernika. Udało się to ustalić genety-
kom z krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądo-
wych na podstawie porównania sekwencji
mitochondrialnego DNA z zęba pozyskanego
z czaszki z sekwencją z włosów znalezionych
w księdze należącej do astronoma. Włosy te
zostały poddane analizom przez badaczy
z Uppsali w Szwecji.

Upowszechnić ćwiczenia. W ramach trze-
ciej sesji seminaryjnej dyskutowano na temat bie-
żących problemów genetyków sądowych.
Szczególne miejsce zajmował tu problem jakości
ekspertyz genetycznych. Podniesione zostało
między innymi zagadnienie upowszechnienia
ćwiczeń atestacyjnych Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sądowej i Kryminologii, do których,
z nielicznymi wyjątkami, nie przystępowały dotąd
placówki prywatne ani laboratoria policyjne.
Seminarium genetyków sądowych okazało się
na tyle owocne, że zdecydowaliśmy, iż powinno
wejść na stałe do kalendarza konferencji gene-
tycznych. Dlatego w tym roku, we wrześniu, dru-
ga edycja seminarium zostanie zorganizowana
przez Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej
CM UMK w Bydgoszczy.

Urszula Rogalla

Anna Czarnecka,
doktorantka z naszego Zakładu,
opowiedziała m.in. o klasyfikacji
psów pod względem
genetycznym

Dokładne oględziny
miejsca zdarzenia i odpowiednie
zabezpieczenie dowodów
rzeczowych są kluczowymi
elementami każdego
dochodzenia

Seminarium
genetyków
sądowych

Znany nam, choćby z banknotów tysiączłotowych, wizerunek
Mikołaja Kopernika niekoniecznie musi być bliski rzeczywistości
– dowiedzieliśmy się podczas seminarium zorganizowanego
w Krakowie.



piersiowej po lewej stronie tkwiło ostrze noża.
Lekarz obecny podczas przeprowadzania oglę-
dzin miejsca zdarzenia wspomina, że krew
skrzepła na ciele mężczyzny w układzie cha-
rakterystycznych poprzecznych strug. Wskazu-
je to, że w chwili otrzymania ciosu ofiara
znajdowała się w pozycji leżącej, bowiem wy-
naczyniona krew spływała na boki. Uderzał pa-
nujący w mieszkaniu porządek. Co więcej, nie
było w nim jakichkolwiek śladów wskazują-
cych na ewentualne włamanie lub bójkę.
W bezpośrednim sąsiedztwie zwłok leżały róż-
ne przedmioty, które – jak się wkrótce okazało
– stanowiły elementy konstrukcji wyjątkowe-
go urządzenia. Były to: taboret, dwa worki z fa-
solą o wadze około 5 kg, 10-kilogramowy
odważnik wagowy, deska, w której na jednym
z końców była przymocowana metalową ta-
śmą rękojeść noża, oraz żyletka.

Straszliwa machina. Elementy łamigłówki
zaczęły układać się w całość... Obecność wymie-
nionych przedmiotów rzeczywiście nie była
przypadkowa. W pierwszej kolejności autor me-
chanizmu zdecydował o wyborze narzędzia, któ-
rym miał odebrać sobie życie. Wybór noża – na-
rzędzia o największej dostępności – nie powi-
nien dziwić. Nigdy nikt już nie dowie się, dlacze-
go sprawca nie poprzestał na tym. Zdecydował
się przytwierdzić nóż do końca deski metalową
taśmą. Ostatecznie, kiedy mechanizm był już go-
towy, ostrze narzędzia skierowane było ku doło-
wi. Przeciwległy koniec został natomiast oparty
o taboret. Kraniec deski z nożem został, jak się
wydaje, uniesiony do pozycji poziomej za po-
mocą sznura przymocowanego do sufitu
w okolicach żyrandola. Jakby tego było mało,
autor zadbał również o odpowiednie obciąże-
nie w postaci worków z fasolą oraz odważnika.
Dziś wiadomo, że machina posłużyła celom sa-
mobójczym. Mężczyzna położył się na podło-
dze tak, by ostrze noża znajdowało się na wyso-
kości serca. Następnie prawdopodobnie odciął
żyletką sznur łączący deskę z sufitem. W wyniku
tego obciążone kilkunastokilogramowym cięża-
rem ostrze wbiło się w klatkę piersiową.

Epilog. W toku badania pośmiertnego
stwierdzono obecność rany kłutej klatki pier-
siowej penetrującej do mięśnia sercowego.
Jak można było się spodziewać, przyczyną
zgonu było wykrwawienie. Podejrzenie
o działania osób trzecich zostało wykluczone
z kilku względów, takich jak:
• brak na ciele śladów charakterystycznych

dla przytrzymywania i szarpaniny – tzw.
śladów walki i obrony,

• obnażenie okolicy, w którą samobójca za-
mierzał się ugodzić (rozpięcie koszuli),

• wyniki oględzin miejsca zdarzenia (ogólny
porządek w mieszkaniu, list pożegnalny).

Innymi słowy, nie mogło dojść do zabójstwa.
Ponadto w czasie śledztwa ustalono, że samo-
bójca był chory na schizofrenię i już cztero-
krotnie usiłował popełnić samobójstwo
poprzez otrucie się tabletkami.

Medycy sądowi w codziennej praktyce sto-
sunkowo często spotykają się z przypadkami
ran kłutych klatki piersiowej. Mogą one po-
wstać w wyniku ciosów zadanych tzw. narzę-
dziem kończystym lub ostrokończystym.
Najpopularniejszym z nich jest nóż. Rany kłu-
te najczęściej kojarzymy z efektem działania
osób trzecich i z zabójstwem. Mogą być one
jednak również zadane samodzielnie, w ce-
lach samobójczych. Zdarza się także, że są na-
stępstwem nieszczęśliwego wypadku, gdy
ofiara przypadkowo upada i nadziewa się

na kończysty lub ostrokończysty przedmiot,
np. metalowy pręt.

Jak każda łamigłówka. Medyk sądowy
w codziennej praktyce nieraz styka się z zagadką
trudną do wyjaśnienia – samobójstwo, zabój-
stwo... a może jednak nieszczęśliwy wypadek?
Oględziny zwłok w miejscu ich znalezienia, a na-
stępnie badania pośmiertne w warunkach sali
sekcyjnej służą określeniu przyczyny zgonu oraz
możliwych mechanizmów i okoliczności powstania
obrażeń ciała. Szczególną wartość mają jednak, jak
dowiodły przedstawione przypadki, obserwacje
poczynione w miejscu ujawnienia zwłok.

Ewa Wolska
Magdalena Cychowska

Elżbieta Bloch-Bogusławska
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na ścianę i sufit pozwolił dostrzec także sys-
tem haków i bloczków linowych. Jeden z nich,
z przewleczonym fragmentem sznura, znajdo-
wał się na słupku tuż nad podłogą. Jego odle-
głość od zmarłego była krótsza niż długość
jego prawej ręki, przy której odnaleziono
brzytwę.

Krótka notka z sali sekcyjnej. Podczas
badania pośmiertnego zwłok, przeprowadzo-
nego w sali sekcyjnej naszej Katedry, stwier-
dzono rozległe zasinienie na powłokach
czaszki z obfitym podbiegnięciem krwawym.
Nikogo nie zaskoczyły także liczne wieloodła-
mowe złamania kości czaszki, masywne krwa-
wienia śródczaszkowe ani obecność wielu
ognisk stłuczenia tkanki mózgowej. Zastana-
wiający był jednak brak jakichkolwiek innych
zmian pourazowych, a zwłaszcza obrażeń cia-
ła charakterystycznych dla tzw. walki i obrony.

Wnioski z eksperymentu. Pozostało już
tylko zebrać cały materiał ze sprawy i przepro-
wadzić eksperyment procesowy. To dzięki nie-
mu udało się dowieść, że mężczyzna
najprawdopodobniej samodzielnie przytwier-
dził do ściany i sufitu system bloczków i ha-
ków. Następnie przeprowadził przez nie linę
i do jednego z jej końców przymocował drew-
niany pień. Drugi koniec liny przywiązał

do wybranego haka. Mężczyzna położył się
na podłodze i trzymaną w prawej dłoni brzy-
twą przeciął sznur przy haku zamontowanym
tuż nad podłogą. W ten sposób uwolnił pień,
który z wysokości około 2 metrów z impetem
spadł na jego głowę.

Wniosek nasuwał się już sam – rozległe obra-
żenia głowy zaobserwowane na miejscu oglę-
dzin i w sali sekcyjnej najprawdopodobniej
powstały w wyniku uderzenia dowodowym
pniem drewnianym, dzięki zastosowaniu
przez mężczyznę mechanizmu tzw. wielokrąż-
ka. W przekonaniu, że zgon nie był związany
z udziałem osób trzecich, utwierdziły eksper-
tów informacje uzyskane od żony denata. Ja-
sno wynikało z nich, że od pewnego czasu
można było u niego zaobserwować pogorsze-
nie stanu psychicznego. Był przygnębiony

i zrezygnowany. Planował nawet zgłosić się
po poradę do lekarza psychiatry.

Przed dwudziestoma laty... Nieco inne
wydarzenia musiały mieć miejsce w mieszka-
niu, do którego w drugiej połowie lat 80. zo-
stał wezwany jeden z naszych lekarzy
dyżurnych. Na miejscu zastał ciało dwudzie-
stokilkuletniego mężczyzny. Uwagę zwracało
to, że mieszkanie było zamknięte od we-
wnątrz. Na drzwiach pokoju, w którym musiały
rozegrać się dramatyczne sceny, wisiała kartka
z odręcznie sporządzonym charakterystycz-
nym napisem „Uwaga, trup”. Mężczyzna leżał
w pozycji na wznak, a jego głowa spoczywała
na małej poduszce, tzw. jaśku. Zmarły ubrany
był w koszulę i spodnie, na nogach miał obu-
wie. Rozpięta koszula i skóra w okolicy klatki
piersiowej zabrudzone były krwią. W klatce

*

1. Cele podstawowe:

• stwierdzenie pewnych znamion śmierci,

• określenie czasu zgonu,

• gdy jest to możliwe, wskazanie prawdopodobnej,

przypuszczalnej przyczyny zgonu.

2. Cel dodatkowy:

• udzielenie pomocy organom śledczym w zabezpieczeniu

śladów biologicznych, kryminalistycznych i innych.

OGLĘDZINY
ZEWNĘTRZNE
ZWŁOK

Oględzinom dokonywanym
przez lekarza w miejscu
znalezienia zwłok, które
nie musi być tożsame
z miejscem zdarzenia
i zgonu, przyświeca
kilka celów.

„Rozległeobrażeniagłowyzaobserwowane
namiejscuoględzinnajprawdopodobniej
powstaływwynikuuderzeniapniem
drewnianym,poprzezzastosowanie
mechanizmutzw.wielokrążka”

„Wybór noża – narzędzia o największej
dostępności – nie powinien dziwić.
Nigdy nie dowiemy się jednak, dlaczego
samobójca uczynił zeń element bardziej
skomplikowanego mechanizmu”

Elementy
mechanizmu
wielokrążka
zastosowanego
przez samobójcę



chromatografii gazowej połączonej ze spektro-
metrią mas. Zdolność do rejestrowania ślado-
wych ilości różnych molekuł zapachowych
uwarunkowana jest dużą powierzchnią nabłon-
ka węchowego i liczbą receptorów, a także poli-
morfizmem genów kodujących białka
receptorów węchowych oraz mniejszym udzia-
łem tzw. pseudogenów.

Urszula Rogalla
W jaki sposób zabezpiecza się ślady zapacho-
we i materiał porównawczy?

Prof. Tadeusz Jezierski
W osmologii kryminalistycznej opracowano
szczegółowe metody zabezpieczania, pobiera-
nia, a nawet powielania śladów zapachowych.
Polegają one na „nasączaniu” zapachem jało-

wych pochłaniaczy (tamponów) bawełnia-
nych, produkowanych specjalnie do tego celu.
Ślady zapachowe pobiera się, przykładając
tampon możliwie szczelnie do miejsca lub
przedmiotu, na którym mogą znajdować się
pozostawione molekuły zapachowe. Kontakt
pochłaniacza z przedmiotem powinien trwać
co najmniej 30 minut.

Następnie tampon umieszcza się w szczelnie
zamykanym jałowym słoiku, uważając, aby
nie doszło do zanieczyszczenia innymi zapa-
chami. Zabezpieczona próbka zapachowa po-
brana w miejscu przestępstwa stanowi tzw.
zapach dowodowy, który może być przecho-
wywany nawet do kilku miesięcy. Zapach po-
równawczy pobiera się od osób podejrzanych
poprzez trzymanie w czystych dłoniach tam-
ponów przez około 15 minut.

Do testów w tzw. szeregu zapachowym uży-
wa się ponadto tzw. zapachów „uzupełniają-
cych”, pobranych od osób niezwiązanych
z prowadzonym śledztwem.

Urszula Rogalla
Nie od dziś wiemy, że czułość zmysłu węchu
u psów jest znacznie wyższa aniżeli u ludzi.
Czy jednak takie czynniki jak np. obecność
kosmetyków, potu czy choćby warunki śro-
dowiska nie stanowią przeszkody w detekcji
z użyciem psów?

Prof. Tadeusz Jezierski
Każda próbka zapachowa zawiera obok indywi-
dualnego, niezmiennego i nieusuwalnego kom-
ponentu zapachowego, również dodatkowe
komponenty. Są one związane ze stanem fizjo-
logicznym, patologicznym, dietą, metaboli-
zmem, używkami, kosmetykami oraz
z charakterystycznym zapachem miejsca, w któ-
rym próbkę pobrano.

Czynniki te nie stanowią zasadniczej przeszko-
dy w identyfikacji osób przez psy, ale zawsze
należy brać je pod uwagę. Dlatego ujednolica
się próbki zapachowe testowane w tym samym
szeregu zapachowym, dobierając próbki
od dawców tej samej płci, w zbliżonym wieku
i o podobnych zwyczajach związanych z odży-
wianiem i stosowaniem używek oraz przecho-
wywane przez zbliżony czas przed testem.

Największy problem stanowią fałszywie pozy-
tywne wskazania psów. Są one związane z tzw.
atrakcyjnością zapachu niektórych osób dla
danego psa oraz niedoskonałością warunko-
wania instrumentalnego psów. Powoduje ona,
że pozytywna reakcja psa może pojawiać się
w niewłaściwym miejscu w szeregu zapacho-
wym.

Urszula Rogalla
O jakim poziomie dokładności mówimy
w przypadku badań osmologicznych i jakie
są kryteria walidacji tej metody? Czy do-
wód z badań osmologicznych przyjmowany
jest w sądach bez zastrzeżeń?

Prof. Tadeusz Jezierski
Eksperymenty prowadzone przez osmologów-
-praktyków wykazywały dużą niezawodność te-
go rodzaju identyfikacji. Szczegółowe badania
naukowe wykazały jednak, iż identyfikacja osób
przez psy na podstawie zapachu spełnia co
prawda kryteria weryfikacji statystycznej stoso-
wane w badaniach procesów biologicznych,
lecz nie daje gwarancji wiarygodności wymaga-
nej w pragmatyce sądowej. Średnio uzyskuje się
od 32 do 72 proc. wskazań prawidłowych
przy 20-proc. prawdopodobieństwie wskazań
prawidłowych na zasadzie przypadku. Po zasto-
sowaniu systemu dyskwalifikacji psów za błędy
popełniane w próbach kontrolnych, uzyskano
w najlepszym przypadku 92 proc. prawidłowych
oraz 1,2 proc. fałszywych identyfikacji, zaś
w 6,8 proc. nie wykazano faktycznie istniejącej
zgodności zapachu dowodowego i porównaw-
czego. Analiza większej liczby testów osmologicz-
nych wskazuje, że na każde 13-14 pozytywnych
identyfikacji, jedna może być fałszywa. Wynik
identyfikacji osmologicznej może być zatem roz-
patrywany w sądach jedynie jako rodzaj dowo-
du dodatkowego.

Urszula Rogalla
Czy mógłby Pan nieco przybliżyć samo poję-
cie osmologii i powiedzieć kilka słów o jej
założeniach?

Prof. Tadeusz Jezierski
Osmologia jest definiowana jako nauka o za-
pachu oraz o właściwościach i działaniu zmy-
słu węchu. W węższym pojęciu terminem tym
określa się dział kryminalistyki, zajmujący się
identyfikacją osób na podstawie indywidual-
nego zapachu, z wykorzystaniem specjalnie
szkolonych psów. Szczególnie intensywny roz-

wój osmologii jako działu kryminalistyki przy-
pada na lata 1992-2004, kiedy wiązano du-
że nadzieje z niezawodnością tej metody
identyfikacji.

Urszula Rogalla
Jak definiowany jest zapach? Czy istnieje coś ta-
kiego, jak indywidualny zapach każdego z nas
i czy jest on zdeterminowany genetycznie?

Prof. Tadeusz Jezierski
Ogólnie zapach jest czymś, co pobudza organ
powonienia, wywołując wrażenia węchowe. Bar-

dziej konkretnie – chodzi tutaj o molekuły zapa-
chowe pobudzające receptory węchowe w na-
błonku węchowym. Prowadzi to
do powstawania impulsów przekazywanych
do opuszki węchowej w mózgu oraz dalej do ko-
ry mózgowej, gdzie zachodzi interpretacja zna-
czenia danego zapachu. Niewątpliwie istnieje
indywidualny komponent zapachu człowieka,
warunkowany, jak się przypuszcza, genami tzw.
głównego kompleksu zgodności tkankowej
(MhC). Dowodzą tego badania nad wykrywa-
niem zapachu przez zwierzęta, a ostatnio rów-
nież badania chemiczne z zastosowaniem
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Kierownik Zakładu Zachowania

się Zwierząt w Instytucie Genetyki i Hodowli

Zwierząt PAN w Jastrzębcu koło Warszawy.

Prowadzi badania dotyczące m.in. wykorzysty-

wania węchu i zachowania się psów przy

różnego rodzaju detekcji zapachów.

Był konsultantem naukowym Zakładu

Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia

Policji oraz Centralnego Laboratorium

Kryminalistycznego Komendy Głównej

Policji w dziedzinie osmologii.

PROF. DR hAB.
TADEUSZ JEZIERSKI

Profesor
Tadeusz Jezierski,
specjalista w dziedzinie
osmologii

Zapachowa identyfikacja

„Wyniki identyfikacji
osmologicznej są przydatne

w kryminalistyce do
identyfikacji osób na

podstawie indywidualnego
zapachu.W sądach

jednak mogą
być rozpatrywane tylko

jako dowody dodatkowe”

Kilkakrotnie powoływany
przez sądy jako biegły
w sprawach wiarygodności
dowodu osmologicznego.

O zastosowaniach osmologii w kryminalistyce, skuteczności metody,
a także samym zapachu – jego znaczeniu i uwarunkowaniach – rozmawiamy
z profesoremTadeuszem Jezierskim.
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cie około 45-50 tysięcy lat temu wkroczyć na Bliski
Wschód, a stamtąd do Europy. Na Starym Konty-
nencie przez pewien czas żyła„po sąsiedzku”z ne-
andertalczykami, aż do momentu, kiedy ci ostatni
wyginęli, co miało miejsce ok. 29 tysięcy lat temu.
Z tej grupy wywodzą się mieszkańcy naszego kon-
tynentu. Dziś niemalże wszystkie cząsteczki
mtDNA występujące w populacjach Europy moż-
na zaliczyć do sześciu haplogrup – N1, N2, X, R0, JT

oraz U. Każda z nich ma swoją własną historię – zo-
stała założona w określonym miejscu i czasie. Każ-
dą można również podzielić na dalsze podgrupy.
Populacje centralnej i wschodniej Azji również ma-
ją swoje charakterystyczne haplogrupy. Z kolei
zróżnicowanie haplogrupowe populacji rdzen-
nych Amerykanów mieści się w granicach zróżni-
cowania obserwowanego w Azji, skąd wyszli

ludzie współcześni, którzy zasiedlili Nowy Świat.
Kilkanaście tysięcy lat temu pokonali oni Beringię,
czyli pomost lądowy pomiędzy Syberią i Alaską.
Wykorzystując metody genetyczne o największej
możliwej rozdzielczości, takie jak stosowane w na-
szym zakładzie badanie całego mitochondrialne-
go DNA, możemy precyzyjnie przyporządkować
badaną osobę nie tylko do większego klanu, ale
także do najmniejszego podklanu mitochondrial-

nego. Podobnie rzecz się ma z chromosomem Y
– analiza jego wybranych fragmentów pozwala
na określenie męskiej haplogrupy badanego.

Spójność filogenetyczna. Jaką przydatność
ma ta wiedza dla genetyki sądowej, a w szczegól-
ności dla interpretacji wyników badań mtDNA?
Przecież zlecającego badania nie interesuje historia

ewolucyjna osoby, która pozostawiła ślad biolo-
giczny, lecz jej tożsamość! To prawda, ale analizując
w laboratorium mtDNA jakiejkolwiek osoby dla ce-
lów sądowych, niejako mimowolnie określamy jej
przynależność haplogrupową. Ma to szczególne
znaczenie dla weryfikacji poprawności danych.
Analiza mtDNA jest wieloetapowym i stosunkowo
czasochłonnym procesem, zwłaszcza gdy chodzi
o stary i zdegradowany materiał biologiczny. ha-
plotyp uzyskuje się wtedy w toku kilku niezależ-
nych analiz, z których każda dostarcza tylko części
sekwencji mtDNA. Jak sprawdzić, czy te części
do siebie pasują? Kryterium jest dość oczywiste
– haplotyp musi mieć tzw. filogenetyczny sens.
Obserwowany w nim ciąg mutacji należy zinter-
pretować na tle znanego szlaku ewolucji ludzkie-
go mtDNA. Zaistnienie sprzeczności jest wyraź-
nym sygnałem alarmowym. Przykładowo, gdy se-
kwencja jednej próbki uzyskana w kilku fragmen-
tach posiada mutacje charakterystyczne dla
dwóch lub więcej różnych haplogrup, jest to wy-
raźny znak zanieczyszczenia tej próbki obcym ma-
teriałem biologicznym. Daje to obraz swoistej
„sztucznej rekombinacji”, w wyniku której w jednej
próbce obserwuje się różne typy mtDNA, mające
całkiem inną historię ewolucyjną.

W istocie dzięki znajomości podstaw klasyfikacji
haplogrupowej, genetyk odczytujący jedną część
sekwencji jest w stanie do pewnego stopnia prze-
widzieć jej kolejną część. Gdy wynik jest niezgodny
z jego przewidywaniami, jest jeszcze czas na jego
weryfikację w toku kolejnych badań laboratoryj-
nych. Wiedza genetyczno-ewolucyjna jest zatem
potężnym narzędziem służącym do weryfikacji
poprawności danych a posteriori. Brak tej wiedzy
jest z kolei bardzo istotnym ograniczeniem. Dziś
wiadomo, że błędy w wielu bazach danych mito-
chondrialnego DNA utworzonych w Europie i USA
po części wynikały z faktu, że uzyskanych wyni-
ków badań laboratoryjnych nie oceniono właści-
wie z perspektywy ewolucyjnej.

Tomasz Grzybowski

Badaniom mitochondrialnego DNA
(mtDNA) i chromosomu Y dla potrzeb wy-
miaru sprawiedliwości z natury przyświeca

cel identyfikacyjny – określenie pochodzenia nie-
znanych śladów biologicznych bądź ustalenie po-
krewieństwa pomiędzy osobami. Te same
fragmenty naszego genomu można jednak z po-
wodzeniem wykorzystywać dla innych potrzeb.
W naszym mtDNA i chromosomie Y zawarty jest
swoisty zapis historyczny – cały przebieg ekspan-
sji naszego gatunku, odzwierciedlenie naszych
kontaktów z innymi ludami, dość szczegółowy za-
pis wędrówek, a pośrednio nawet ślad okoliczno-
ści klimatycznych czy geologicznych, jakie
towarzyszyły naszym przodkom podczas zasie-
dlania różnych rejonów świata. Pozornie te dwie
perspektywy – identyfikacyjna i historyczno-ewo-
lucyjna – nie mają ze sobą wiele wspólnego. Oka-
zuje się jednak, że wiedza na temat ewolucji
naszego DNA może się przydać w dość nieoczeki-
wanych sytuacjach, a do takich należy koniecz-
ność weryfikacji badań wykonywanych dla
celów sądowych.

„Czysta genealogia”. MtDNA dziedziczy
się tylko po matce (bez udziału ojca), Y – tylko
po ojcu (bez udziału matki). Są to więc tzw. haplo-
typy, czyli części DNA o czystej genealogii – wy-
łącznie ojcowskiej lub matczynej. Dziedziczenie
innych części naszego genomu, tzw. marke-
rów autosomalnych, jest tzw. dziedziczeniem
mendlowskim – połowę materiału otrzymujemy
od matki, połowę od ojca.

Na dodatek ich dziedziczeniu towarzyszy tzw. re-
kombinacja, czyli swoiste tasowanie materiału ge-
netycznego z pokolenia na pokolenie. Mój brat
nie będzie miał zatem takiego samego autoso-
malnego profilu DNA jak ja, mimo że pochodzimy
od tych samych rodziców (chyba że jesteśmy bliź-
niętami jednojajowymi). Zarówno ja, jak i mój brat
będziemy natomiast mieli taki sam chromosom Y
(odziedziczony od ojca) i mtDNA (od matki). Taką
męską i żeńską genealogię można odtworzyć nie
tylko na kilka pokoleń wstecz, ale głęboko w głąb
prahistorii.

Zmienność w czasie, czyli zegar
molekularny. Oczywiście w ewolucyjnej

skali czasowej, sięgającej setek tysięcy lat, mtDNA
i chromosomy Y ulegają pewnym modyfikacjom.
Dzieje się tak, gdyż poprzez pokolenia gromadzą
się w nich niewielkie zmiany, zwane mutacjami.
Zgodnie z koncepcją tzw. zegara molekularnego,
liczba tych zmian w istniejącym obecnie DNA jest
odzwierciedleniem czasu, jaki dzieli nas od wspól-
nego przodka. To dzięki powstawaniu mutacji
wraz z upływem czasu dzisiejsza pula mtDNA
i chromosomów Y w populacjach stała się tak róż-
norodna, co wykorzystujemy dziś z powodzeniem
w genetyce sądowej do identyfikacji osób.

Męskie i żeńskie klany. Odtworzenie
ostatniego wspólnego przodka, który dał począ-
tek jakiejś grupie istniejących obecnie cząsteczek
mtDNA i chromosomu Y, jest stosunkowo proste.
O ile nasz genom jądrowy, podzielony na 22 pary
chromosomów autosomalnych, jest mozaiką
fragmentów pochodzących od milionów przod-
ków (dzięki rekombinacji), to w odniesieniu
do haplotypów mtDNA i chromosomu Y moż-
na już wskazać konkretnych założycieli żyjących
w konkretnym miejscu i czasie. Na tym opiera się
podział populacji ludzkich na tzw. haplogrupy,
czyli zbiory cząsteczek mtDNA lub chromoso-
mów Y pochodzących od wspólnego przodka.
W obrębie danej haplogrupy poszczególne osoby
różnią się między sobą, a jednocześnie mają coś
wspólnego – to„coś”to charakterystyczna muta-
cja lub zestaw mutacji odziedziczonych od wspól-
nego przodka, które definiują daną haplogrupę.
Za pomocą zegara molekularnego haplogrupy
można datować i w ten sposób określać, kiedy żyli
ich założyciele. Badania tego rodzaju doprowadzi-
ły do wniosku, że kobieta, od której wywodzą się

wszystkie współczesne cząsteczki mtDNA na na-
szej planecie – tzw. mitochondrialna Ewa – żyła
w Afryce około 150 tysięcy lat temu.

Z Afryki do Eurazji i Nowego Świata.
Czarny ląd był zatem kolebką naszego gatunku,
skąd ludzie współcześni należący do tzw. mito-
chondrialnej haplogrupy L3 około 60 tysięcy lat te-
mu wyszli na podbój Eurazji. Poruszali się tzw.
szlakiem południowym – ze wschodniej Afryki
skierowali się ku południowej części Półwyspu
Arabskiego, a następnie wzdłuż tropikalnych wy-
brzeży Oceanu Indyjskiego do południowo-
-wschodniej Azji. Pewna grupa pierwszych
kolonizatorów zboczyła jednak w kierunku pół-
nocno-zachodnim, po czym została zatrzymana
przez niekorzystne warunki klimatyczne, by wresz-

Wiedza na temat ewolucji naszego DNA może się przydać do oceny poprawności badań
wykonywanych dla celów sądowych.

Filogenetycznysens
„Dzięki znajomości szlaku ewolucji
mtDNA, genetyk odczytujący jedną część
sekwencji jest w stanie do pewnego stopnia
przewidzieć jej kolejną część”

Buszmeni San
plemienia z południowej Afryki.

Jego członkowie, jak się
uważa, są bezpośrednimi

spadkobiercami pierwszych
ludzi współczesnych, którzy

opuścili Afrykę

*
Różnorodność puli DNA
innych gatunków jest jeszcze większa niż

naszej. Przykładowo, w przypadku mtDNA

wielkich małp afrykańskich jest ona około

czterokrotnie wyższa niż w populacji ludzkiej.

Przyczyna tego jest prozaiczna – nasz gatunek

jest stosunkowo młody. W mtDNA wszystkich

ludzi współczesnych nie nagromadziło się zbyt

wiele mutacji od czasu, kiedy na Ziemi pojawił

się ich ostatni wspólny przodek.

„BOGATSZE”
MAŁPY

Szlaki migracji
pierwszych ludzi. Kolebką

naszego gatunku była Afryka,
skąd ludzie współcześni około

60 tysięcy lat temu wyszli na
podbój Eurazji
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Pańskie laboratorium od wielu lat bierze udział
w różnych programach, również w GEDNAP.
Na czym polega trudność tej atestacji?

Prof. Ryszard Pawłowski
Faktycznie, byliśmy pierwszym polskim laborato-
rium genetyki sądowej, które przystąpiło do za-
granicznej atestacji w ramach GEDNAP już
w 1995 r. Uczestniczyliśmy również w testach do-
tyczących loci z chromosomu Y (Niemcy), miesza-
nin DNA (USA), mtDNA (USA) oraz w testach
organizowanych od 1998 r. przez PTMSiK.

Testy opracowywane przez GEDNAP należą
do najtrudniejszych. W ich ramach przesyłane są
nie tylko próbki zawierające znikome ilości DNA,
jak np. dwumilimetrowe ostrze wykałaczki pokry-
te plamą krwi czy plamy na podłożach silnie ha-
mujących namnażanie, jak garbowana skóra,
ziemia czy dżins. To również skomplikowane mie-
szaniny DNA, pochodzące od 3 osób, gdzie naj-
mniejszy ilościowo komponent stanowi tylko
5 proc. Tak niewielka domieszka DNA jest rów-
nież testem na czułość stosowanych metod, czy-
stości pracy laboratorium (brak kontaminacji)
oraz kryteriów rozpoznawania mieszanin DNA.
Inna trudność polega m.in. na prawidłowym zi-
dentyfikowaniu rzadkich alleli lub rozróżnieniu
alleli różniących się zaledwie jedną parą zasad.
Oczywiście dostępne są również testy znacznie
mniej wymagające, jak organizowane przez
Collaborative Testing Services (CTS Inc.) w USA.
Dostarczają one materiału biologicznego w tak
dużych ilościach, że można by nim obdzielić dzie-
siątki laboratoriów w systemie atestacji GEDNAP.
Badanie jest więc tak proste, jak analiza DNA
w sprawach spornego ojcostwa.

Reklama„umiejętności”niektórych laborato-
riów dochodzi do absurdu. Przykładowo placów-
ka posiadająca oddziały w Krakowie i Warszawie
zamieszcza na swoich stronach internetowych
skan certyfikatu GEDNAP, na którym widać, że za-
ledwie w 13 na 19 badanych loci uzyskano prawi-
dłowe wyniki. Jeszcze gorzej jest z wynikami
badania mtDNA reklamowanymi jako:„unikalne
w Polsce certyfikaty analizy sekwencyjnej mito-
chondrialnego DNA”. Certyfikat ten pokazuje,
że tylko cztery z sześciu badanych próbek zostały
oznaczone poprawnie. Statystycznie rzecz ujmu-
jąc, oznacza to, że co trzecia próbka jest obarczo-
na błędem. Faktycznie, można tę analizę uważać
za unikalną w Polsce, ale tylko w skali liczby po-
pełnionych błędów.

Tomasz Grzybowski
Pańskie laboratorium przygotowało zestaw
próbek w ramach atestacji badań śladów bio-
logicznych przeprowadzanej przez PTMSiK
na lata 2008-2009. Jak ocenia Pan poziom
polskich laboratoriów, które uczestniczyły
w tej atestacji?

Prof. Ryszard Pawłowski
Poziom jakości pracy polskich laboratoriów jest
zdecydowanie dobry. Atest udzielany był w za-
kresie rozszerzonym, obejmującym loci STR – za-
równo autosomalne, jak i z chromosomu Y
(Y-STR) – oraz mtDNA (otrzymały go laboratoria
działające przy uniwersyteckich Katedrach Me-
dycyny Sądowej w Bydgoszczy, Gdańsku,
Warszawie i Wrocławiu), w zakresie STR autoso-
malnych i Y-STR (Katedry w Lublinie, Poznaniu
i Łodzi), w zakresie tylko autosomalnych STR (In-
stytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie) oraz
w ograniczonym zakresie w wyniku popełnienia
błędów w niektórych analizach (Zakłady Medy-
cyny Sądowej w Białymstoku, Katowicach i Kra-
kowie oraz prywatny Instytut Genetyki Sądowej
w Bydgoszczy).

Główne błędy to raportowanie nieistniejących
w atestowanych próbkach alleli lub wyciąganie
nieuprawnionych wniosków w oparciu o niepra-
widłowo uzyskane elektroforegramy. No ale co
tu mówić o tak trudnej materii jak badanie śla-
dowych ilości DNA, kiedy nawet trywialnie pro-
ste badanie próbek do ustalenia spornego
ojcostwa może być problemem. Ostatnio kon-

sultowałem wyniki takiego badania przedsta-
wione przez prywatne laboratorium z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Prosty błąd
polegał na złym odczytaniu alleli względem
standardów wielkości.

Tomasz Grzybowski
Laboratoria genetyczno-sądowe, zwłaszcza
prywatne, kierują swoją ofertę również
do osób fizycznych, pragnących np. przepro-
wadzić tzw. anonimowe badania ojcostwa.
Na jednej z witryn internetowych należących
do prywatnej firmy natknąłem się nawet
na ofertę zbadania pełnego genomu jądrowe-
go człowieka. Co Pan sądzi o tego rodzaju
usługach?

Prof. Ryszard Pawłowski
Anonimowe badanie ojcostwa jest naruszeniem
prawa cywilnego i może mieć konsekwencje
prawne. Procedura ta została ostatnio zakazana
np. w Niemczech. Odnośnie usługi zbadania peł-
nego genomu człowieka, to bardzo się dziwię,
że można w taki sposób żerować na ludzkiej nie-
wiedzy. Sądzę, że można by tę absurdalną ofertę
zaskarżyć na podstawie obowiązujących w Pol-
sce i Unii Europejskiej regulacji prawnych doty-
czących ochrony konsumenta przed nieuczciwą
reklamą. A z drugiej strony zleceniodawca, wyda-
jąc pieniądze – swoje lub podatnika – na analizy
z zakresu genetyki sądowej, powinien szczegóło-
wo pytać o doświadczenie laboratorium w danej
dziedzinie oraz upewnić się, czy posiada aktualne
certyfikaty jakości pracy.Tomasz Grzybowski

Panie Profesorze, w jaki sposób instytucjonalni
zleceniodawcy badań genetycznych mogą
zweryfikować jakość ekspertyz przygotowy-
wanych przez laboratoria genetyczno-sądowe?

Prof. Ryszard Pawłowski
Weryfikacja może się odbyć poprzez wgląd
do wyników kontroli jakości analiz z zakresu ge-
netyki sądowej. W kraju są one prowadzone
przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej
i Kryminologii (PTMSiK) od 1998 r., a za granicą
np. przez niemiecki GEDNAP, od 1993 r. Nieuzy-
skanie atestu lub uzyskanie go w ograniczonym
zakresie powinno być wyraźnym sygnałem,
świadczącym o niewystarczającej jakości eksper-
tyz. O jakości pracy laboratorium mogą też
świadczyć inne certyfikaty, m.in. normy zarządza-
nia jakością 9001 czy normy ISO/IEC 17025 doty-
czące ogólnych wymagań kompetencji
laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Tomasz Grzybowski
Czy samo uczestnictwo w ćwiczeniach mię-
dzylaboratoryjnych jest dostateczną gwaran-
cją poprawności badań wykonywanych
w danej placówce?

Prof. Ryszard Pawłowski
Niestety, nie. Może się zdarzyć, że analityk ina-
czej podchodzi do badania próbki atestacyjnej,
a inaczej do kolejnej próbki badanej rutynowo.
Inaczej mówiąc, zasady dobrej praktyki labora-
toryjnej wymagające dużego wysiłku, uwagi
i ostrego, wręcz reżimowego przestrzegania
zasad laboratoryjnych stosowane są tylko
wybiórczo.

Proces sądowego badania DNA jest bardzo zło-
żoną procedurą, wymagającą spełnienia wielu
wymagań. Stąd też ważne jest wewnętrzne
i w miarę możliwości zewnętrzne kontrolowanie
jakości pracy z próbkami, o których analityk nie
wie, że są próbkami kontrolnymi (pojedyncza
i podwójna próba ślepa). Jednymi z częstszych
błędów ujawnianych podczas kontroli jakości są
błędy powstające przy okazji przepisywania wy-
ników z urządzeń analizujących do opinii. Jak po-
daje GEDNAP, liczba błędów tego typu sięgała
na początku atestacji nawet 5,4 proc.!

Podstawowy wpływ na jakość pracy laborato-
rium ma organizacja jego pracy, szczegółowo
opisane i przestrzegane procedury, przygotowa-
nie merytoryczne analityka oraz ciągła wielopo-
ziomowa kontrola. Nie jest ważne, by uzyskać
jakikolwiek wynik badania. Istotny jest wiarygod-
ny wynik – przecież za badanym materiałem kry-
ją się losy konkretnych ludzi! W 2001 r. opinia

publiczna USA została zszokowana tzw. skanda-
lem w Oklahoma City. Tamtejsze policyjne labo-
ratorium ujawniło, że pracująca w nim od 15 lat
ekspert zafałszowała wyniki setek analiz z zakre-
su genetyki sądowej, przyczyniając się pośrednio
do wydania 23 wyroków śmierci, z których 11 już
wykonano!

Tomasz Grzybowski
Ostatnio nowo powstające laboratoria rekla-
mują swoją działalność w internecie, przedsta-
wiając świadectwa uczestnictwa w różnych
atestacjach. Ten udział jest często ograniczony,
np. dotyczy tylko próbek porównawczych, któ-
rych analiza nie nastręcza żadnych trudności.

STANDARDY I ATESTACJE
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Coraz więcej laboratoriów oferuje przeprowadzanie badań genetycznych. Ich wynikom nie zawsze
można jednak ufać. O weryfikacji poziomu laboratoriów genetyczno-sądowych rozmawiamy
z profesorem Ryszardem Pawłowskim.

Za badanymi próbka mi kryją się losy ludzi

14 Genetyka i Prawo

BIOGRAM*
Kierownik Laboratorium Śladów Biologicznych Zakładu

Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku – od 1979 r.

Od 1998 r. także profesor w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Jest stypendystą fundacji Aleksandra von Humboldta w Instytucie Medycyny

Sądowej w Münster (Niemcy). W latach 1999-2007 był członkiem Komitetu

Naukowego Patologii Komórkowej i Molekularnej Wydziału Nauk

Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

PROF. DR hAB. RYSZARD PAWŁOWSKI

Od 17 lat biegły w zakresie sądowego badania DNA.

„Brak atestu lub uzyskanie go
w ograniczonym zakresie powinno być
wyraźnym sygnałem niewłaściwej jakości
pracy laboratorium”

Aby wyniki badań
laboratoryjnych
były wiarygodne, konieczne
są regularne kontrole
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