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Pełnym sukcesem zakończyły się próby
identyfikacji wykorzystującej dziewięć
markerów mRNA typowych dla krwi i pięć
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Drodzy Czytelnicy
Nie od dzisiaj wiadomo, że w DNA zakodowana jest nie

tylko nasza przyszłość, lecz również przeszłość.

Przekaz, który otrzymywaliśmy dzięki technologiom ba-

dań DNA, jeszcze do niedawna dotyczył niewielkich

fragmentów naszego genomu. Dziś stoimy u progu za-

sadniczych zmian w technologii, dzięki którym ten swo-

isty genetyczny zapis przeszłości staje się coraz bardziej

wyrazisty. Przedmiotem analiz są już nie tylko małe

fragmenty, ale większe części genomów wielu tysięcy

osób. Z jednego z takich badań, które jest tematem na-

szej rozmowy z prof. Manfredem Kayserem z Uniwersy-

tetu Erazma w Rotterdamie (Holandia), wynika, że

na podstawie analizy DNA nieznanego mieszkańca Eu-

ropy można wnioskować o jego pochodzeniu geogra-

ficznym. Innymi słowy, pewne cechy naszego genomu

są ściśle skorelowane z miejscem naszego urodzenia.

Bez wątpienia już niebawem znajdzie to praktyczne za-

stosowanie w genetyce sądowej – np. w badaniach po-

chodzenia geograficznego nieznanych śladów

biologicznych.

Duże nadzieje wiąże się również z przewidywaniem

cech fizycznych człowieka na podstawie analizy jego

DNA, o którym rozmawiamy z dr. Wojciechem Branic-

kim z krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Roz-

winięcie tego kierunku może stanowić całkowicie nową

jakość w badaniach genetycznych wykonywanych dla

potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Być może w niedale-

kiej przyszłości będzie możliwe sporządzenie portretu

pamięciowego osoby na podstawie analizy genetycznej

materiału biologicznego w postaci plamy krwi, śliny,

nasienia czy pojedynczego włosa pozostawionego

na miejscu przestępstwa.

W tym numerze przybliżamy również Państwu istotę

metod stosowanych w antropologii sądowej. Mimo iż

wśród genetyków obserwuje się obecnie prawdziwy re-

nesans zainteresowania antropologią, antropolodzy nie

zastąpią jednak genetyków w dochodzeniu ojcostwa.

Przykładowo nie jest możliwe wnioskowanie o ojco-

stwie na podstawie analizy fotografii, a usługę taką ofe-

rują w naszym kraju niektóre prywatne laboratoria

kryminalistyczne. Szczegółową analizę tego rodzaju

ofert zamieszczamy w rubryce „Standardy i atestacje”.

Inne prywatne placówki wykonują wprawdzie gene-

tyczne badania ojcostwa, lecz robią to w sposób anoni-

mowy, tj. bez weryfikacji tożsamości badanych osób.

Jak pokazuje przypadek opisany w niniejszym numerze

naszego kwartalnika, wyniki takich badań są całkowicie

bezużyteczne w postępowaniu sądowym.

Dr hab. Tomasz Grzybowski
kierownik Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry

Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK
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NOWOŚCI W GENETYCE SĄDOWEJ

Rozpoznanie kości słoniowej nie nastręcza
większych trudności, jednak badanie or-
ganoleptyczne nie odpowiada na pytanie

o przynależność gatunkową testowanego mate-
riału. Z punktu widzenia prawa zaś kość kości
nierówna... Spośród trzech gatunków słoni tylko
dwa – indyjski Elephas maximus i afrykański Lo-
xodonta africana – należą do gatunków zagrożo-
nych wyginięciem, wg tzw. załącznika 1.
czerwonej listy CITES.

Rozróżnienia gatunkowego próbowano doko-
nywać wieloma metodami, m.in. spektroskopii
plazmowej, izotopowej spektrometrii masowej
czy mikrospektroskopii w podczerwieni z trans-
formacją Fouriera. Wszystkie one okazywały się
jednak podatne na czynniki środowiskowe. Stąd
konieczność opracowania obiektywnych testów,
jakimi są analizy DNA. Najskuteczniejsza okazała
się tzw.„zagnieżdżona” reakcja PCR w obrębie
genu cytochromu b. Jej zastosowanie pozwoliło
nie tylko przezwyciężyć problemy z oczekiwaną
znaczną degradacją DNA, ale również umożliwi-
ło określanie z wysoką dokładnością gatunku,
z którego pochodziła próbka.

Urszula Rogalla

To naturalne następstwo istnienia łańcu-
cha troficznego, za sprawą którego izo-
topy wodoru, tlenu, węgla, azotu czy

siarki, występujące na danym obszarze, trafiają
poprzez glebę, wodę i powietrze do organi-
zmów roślinnych i zwierzęcych. Pochodzenie
badanej próbki można ustalić, mając do dys-
pozycji próbki referencyjne (tj. pochodzące
od osób, które rezydowały na określonym,
znanym terenie), na przykład zdeponowane
w referencyjnej bazie danych, opracowanej
przez Instytut Medycyny Sądowej w Mona-
chium we współpracy z Departamentem Poli-
cji w Monachium.

Mamy dopiero do czynienia z początkową fazą
eksperymentu, jednak wiadomo już, że miesz-
kańców Kostaryki czy Brazylii bez problemu
można odróżnić od Europejczyków, porównu-
jąc stężenie izotopu δ13C, a od Australijczyków,
badając zawartość izotopów δ34S i δ2H. Podob-
nie izotop δ15N pozwala rozróżnić Rosjan
od mieszkańców Pakistanu czy Niemiec Połu-
dniowych, a Litwinów od Irańczyków. Co cie-
kawe, te same techniki pozwoliłyby ustalić
na przykład, czy wino, za które zapłaciliśmy
krocie, rzeczywiście pochodzi z Burgundii...

Urszula Rogalla

* Słoniowy problem

* Wiek
nie jest
przeszkodą

Próbę podjęto, pomimo że RNA uważa-
ny był za cząsteczkę wysoce niestabil-
ną i podatną na degradację za sprawą

rybonukleaz, pH, światła UV i wilgoci. Okazu-
je się jednak, że różne markery mRNA z ge-
nów, do ekspresji których dochodzi jedynie
we krwi i w ślinie, są wystarczająco stabilne
i odporne na destrukcyjne działanie czasu,
by nadawać się do specyficznej identyfikacji
z krwi i śliny.

Jednoznaczna identyfikacja zabezpieczone-
go materiału biologicznego to kluczowy ele-
ment rekonstrukcji wydarzeń z miejsca
przestępstwa. W trakcie analizy świeżych śla-
dów praktycznie nie napotyka się trudności,
jednak w przypadku testów śladów star-
szych, kilkuletnich, są one niemal codzienno-
ścią.

Urszula Rogalla

Kwestie związane z ochroną środowiska natural-
nego nie są obce genetykom sądowym – należy
do nich m.in. identyfikacja produktów pochodze-
nia zwierzęcego, będących przedmiotem nielegal-
nego handlu.

Analiza proporcji izotopów pierwiastków lekkich w tkankach niezidentyfikowanej osoby w pewnym stop-
niu może pomóc odtworzyć historię jej życia – daje na przykład informacje o jej nawykach żywieniowych
czy regionie, jaki przypuszczalnie zamieszkiwała.

Pokaż mi włosy,
a powiem ci, gdzie byłeś*



Prof. Manfred Kayser
Owszem. Jak wspomniałem, należy rozpatry-
wać dwa aspekty historii genetycznej: historię
migracji oraz adaptacji. Pod pojęciem historii
migracji rozumiem to, z jakiego regionu geo-
graficznego wywodzą się populacje zasiedlają-
ce Europę w przeszłości. Mówi się o trzech
głównych falach osadnictwa na terenie Stare-
go Kontynentu, przebiegających z południa
na północ: o pierwotnym paleolitycznym za-
siedleniu Europy przez myśliwych-zbieraczy,
o ponownej ekspansji ludzi z refugiów polo-
dowcowych po szczycie ostatniego zlodowa-
cenia i wreszcie o osadnictwie rolniczym
w neolicie. I rzeczywiście, w danych genetycz-
nych zgromadzonych przez nas i inne zespoły
zauważamy pewnego rodzaju ślady migracji
z południa Europy na północ kontynentu,
przy czym nieco większa różnorodność cechu-
je populacje południowe w stosunku do pół-
nocnych. Oczywiście były też inne, znacznie
mniejsze fale migracji do Europy, na przykład
ze wschodu, i chociaż wydarzenia te nie pozo-
stawiły śladów w danych pełnogenomowych,
można je prześledzić dzięki informacjom za-
wartym w chromosomie Y.

Drugim aspektem jest historia adaptacji gene-
tycznej, rozumiana jako interakcje ludzi z ich
środowiskiem, zarówno podczas wędrówek,
jak i po dotarciu do różnych regionów Europy.
Istnieje szereg cech populacji europejskiej,
które różnią się u mieszkańców południa i pół-
nocy – na przykład kolor oczu, w przypadku
którego mówi się o przewadze barwy niebie-
skiej na północy, a brązowej na południu, ko-
lor włosów, który ma być jaśniejszy na północy
i ciemniejszy na południu, czy zdolność
do metabolizowania laktozy przez osoby doro-
słe (tolerancja laktozy) cechująca częściej
przedstawicieli północnej Europy. I faktycznie
z naszych danych wynika, że markery gene-
tyczne (polimorfizmy DNA) z genów, które za-
angażowane są w pigmentację oczu i włosów
(np. HERC2), oraz z genu decydującego o spo-
sobie trawienia laktozy (LCT) wykazują naj-
wyższe różnice między Europejczykami
z południa i z północy. Przy okazji – niebieski
kolor oczu oraz jasne włosy wyewoluowały
w Europie za sprawą selekcji seksualnej i prefe-
rencji kolorystycznych w doborze partnerów,
podczas gdy tolerancja laktozy jest odpowie-
dzią ewolucji na udomowienie zwierząt mlecz-
nych oraz spożycie mleka i nabiału.

Czy w takim razie ostatnie wyniki pańskich
badań dają nam jasną genetyczną definicję
tego, co zwykliśmy nazywać „rasą” i „etnicz-
nością”?

Prof. Manfred Kayser
Nie, wręcz przeciwnie. Jak podkreśliłem wcze-
śniej, większość Europejczyków ma bardzo po-
dobne genomy i jedynie mała część DNA
wykazuje różnice, których występowanie czę-
ściowo tłumaczyć można przez migrację

i adaptację, a częściowo nadal pozostają one
zagadką. Nie ulega wątpliwości, że silniejsze
różnice pomiędzy Europejczykami z różnych
regionów dotyczą sfery kulturowej, w tym ję-
zykowej, a nie genetycznej. Trudno mi jednak,
jako genetykowi, je interpretować – z całą

Panie Profesorze, jakie cechy genomu spra-
wiają, że różnimy się między sobą?

Prof. Manfred Kayser
Ogólnie rzecz ujmując, cech decydujących
o różnicach między ludźmi jest bardzo mało.
Ogromna większość genomu jest niemal iden-
tyczna u nas wszystkich. Pośród niewielu róż-
nic genetycznych, jakie obserwujemy między
dwiema osobami, można wyróżnić niejako
dwa ich typy.

Pierwsze wynikają z różnego pochodzenia
geograficznego przodków – osoby pochodzą
z populacji, które rozdzieliły się jakiś czas temu,
czego następstwem było losowe gromadzenie
się różnic genetycznych w czasie. Należy pod-
kreślić, że chociaż wszyscy ludzie wywodzą się
z Afryki, gdzie około 100 000 lat temu żyli nasi

przodkowie, to w wyniku migracji z Czarnego
Lądu różne grupy osiedlały się na poszczegól-
nych kontynentach w różnym czasie.

Drugi rodzaj różnic związany jest z genetycz-
ną adaptacją ludzi do zróżnicowanych czynni-
ków środowiskowych typowych dla
rozmaitych zakątków Ziemi. Następuje ona
za sprawą tzw. selekcji pozytywnej. Oba typy
różnic genetycznych narastają wraz ze wzro-
stem dystansu geograficznego między bada-
nymi osobami, na co wpływ miały okres
migracji, historia adaptacji, jak również natę-
żenie presji selekcyjnej.

Różnice genetyczne między Europejczyka-
mi są zatem zdeterminowane geograficz-
nie. Czy na podstawie DNA nieznanego
mieszkańca Europy można więc wysnuć
wnioski dotyczące jego pochodzenia geo-
graficznego? O jakiej rozdzielczości mówi-
my w przypadku dzisiejszych badań
pochodzenia?

Prof. Manfred Kayser
Większość Europejczyków jest bardzo zbliżo-
na genetycznie! Podobieństwa te są jeszcze

większe, jeśli mieszkańców Europy porówna-
my z populacjami pozostałych kontynentów.
Tym niemniej, między Europejczykami istnie-
je również niewielki odsetek zróżnicowania
genetycznego i obserwuje się wysoką korela-
cję między różnicami genetycznymi a odle-
głością geograficzną. Dlatego też
genetyczna mapa Europy, którą skonstruowa-
liśmy, opierając się na badaniach dużej części
genomu i opublikowaliśmy w tym roku
w czasopiśmie „Current Biology”, wydaje się
bardzo podobna do geograficznej
mapy naszego kontynentu, wykreślonej
na podstawie miejsc zamieszkania uczestni-
ków badania.

Dane pochodzące z analizy całego genomu
pozwalają do pewnego stopnia wnioskować
o pochodzeniu genetycznym w Europie. Aktu-
alna wiedza umożliwia nam śledzenie pocho-
dzenia na poziomie regionów Starego
Kontynentu, np. możliwe jest ustalenie, czy
ktoś pochodzi ze wschodniej, zachodniej, pół-
nocnej, południowej czy centralnej Europy.

Całkiem możliwe, że w przyszłości rozdziel-
czość ta wzrośnie. Podobne analizy, acz o nie-
co mniejszym potencjale, przeprowadza się
przy użyciu chromosomu Y – specyficznej
części genomu występującej wyłącznie
u mężczyzn. Ściśle rzecz biorąc, takie badanie
dostarcza tylko informacji o pochodzeniu
chromosomu Y, a nie całego genomu, które
może być inne w przypadku domieszek gene-
tycznych.

Czy sposób, w jaki nasze pule genowe są
związane z geografią, znajduje odzwiercie-
dlenie w historii Europy?

WYWIAD NUMERU
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Genetyczna mapa Europy, powstała na podstawie badań, jest bardzo podobna do
geograficznej mapy kontynentu, wykreślonej na podstawie miejsc zamieszkania badanych.
Warto zastanowić się więc nad związkami między geografią, historią i pulą genową Europy.

Dziedzictwo
Europejczyków

„Genetyczna mapa Europy, którą
skonstruowaliśmy, opierając się na
badaniach dużej części genomu
ludzkiego, wydaje się bardzo
podobna do geograficznej mapy
naszego kontynentu”

4 Genetyka i Prawo

Rozmowa z profesorem Manfredem Kayserem.

Profesor Manfred Kayser,
kierownik Katedry Molekularnej Biologii
Sądowej w Centrum Medycznym
Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie



pewnością więcej do powiedzenia w tej kwe-
stii mieliby językoznawcy i antropolodzy kul-
tury. Natomiast dyskusja na temat
„etniczności” czy „rasy” nie powinna być przed-
miotem biologii.

Mimo to istnieje kilka cech tzw. fenotypo-
wych, czyli ujawniających się na zewnątrz, któ-
re wykazują zmienność międzyosobniczą.
Przeważnie jest ona większa między osobami
z różnych kontynentów niż między mieszkań-
cami jednego kontynentu takiego jak Europa.
Cechy te mają jednak związek ze stosunkowo
niewielkimi różnicami genetycznymi. Niektóre
z cech fenotypowych są widoczne, jak np. ko-
lor skóry, co w przeszłości skłaniało niektórych
ludzi do przypuszczeń, że różnice genetyczne
są znaczne. Jednak jedynie maleńka część ge-
nomów odpowiada za zróżnicowanie koloru
skóry. Dzisiejsze badania genetyczno-popula-
cyjne dowiodły, że ludzie niemal nie różnią się
między sobą. Tak na marginesie – różnice mię-
dzy szympansami są większe aniżeli między
ludźmi, a przecież nikt dotąd nie próbował
wyróżniać ras tego gatunku.

Tomasz Grzybowski
Czy pańskie badania stwarzają jakieś per-
spektywy dla genetycznych analiz pocho-
dzenia w medycynie sądowej?

Prof. Manfred Kayser
Oczywiście. Dodatkowo zbadaliśmy rodowód

genetyczny grupy osób, które według doku-
mentów rodzinnych miały wywodzić się z pół-
nocnej i zachodniej Europy, jednak nie

sprecyzowano dla nich kraju pochodzenia.
Wszystkie one, bez wyjątku, pasowały
pod względem genetycznym do wcześniej
zbadanych przedstawicieli tych regionów. Wy-
nik taki jest bardzo obiecujący ze względu
na dokładność genetycznych badań pocho-
dzenia na poziomie różnych regionów Europy.
Z drugiej zaś strony – pomimo że większość
osób, od których próbki pobierano na tym sa-
mym obszarze, była genetycznie znacznie
bardziej zbliżona do siebie aniżeli do osób re-
prezentujących inne terytoria – napotkaliśmy
pojedyncze próbki należące do grup, które
na tle genetycznej mapy Europy jednak nieco

odbiegały od pozostałych. Najprawdopodob-
niej rzeczywisty rodowód genetyczny tych
osób nie był związany z miejscem pobrania

próbki, jak wynikało z naszych danych. Mogło
to np. wynikać z niedawnych migracji.

Pod kątem zastosowań sądowych powinniśmy
też rozważyć liczbę markerów i technologie ich
typowania. Nasze badania prowadziliśmy,
opierając się na danych obejmujących cały ge-
nom i dodatkowo ponad 300 000 markerów
genetycznych (polimorfizmów DNA). Zastoso-
waliśmy nowoczesne metody genotypowania
wykorzystujące mikromacierze. Niemniej jed-
nak technologia ta nadaje się raczej do analizy
nienaruszonego DNA, o który trudno, zwłasz-
cza w przypadku próbek pochodzących z miej-
sca przestępstwa.

Mimo to ekstrakcja wystarczającej ilości DNA
odpowiedniej jakości z niektórych śladów bio-
logicznych, ujawnionych na miejscu przestęp-
stwa lub z materiału pobranego
z niezidentyfikowanych zwłok, jest możliwa.
W takich przypadkach przeprowadzenie anali-
zy opartej na zastosowaniu mikromacierzy
i porównanie wyników z naszą referencyjną
bazą – zawierającą dane około 2300 Europej-
czyków z 23 zakątków kontynentu, w tym
z Polski – najprawdopodobniej pozwoliłoby
wskazać potencjalne miejsce pochodzenia
dawcy czy niezidentyfikowanej osoby. Jednak-
że wiele próbek przeznaczonych do badań są-
dowych nie dostarcza wystarczającej jakości
i ilości DNA, które zapewniłoby powodzenie
analiz na mikrochipach. Co więcej, większość
laboratoriów medycyny sądowej nie ma dostę-
pu do tego rodzaju technologii. Dlatego stara-
my się ustalić, które z przeszło 300 000
markerów są najistotniejsze dla rzetelnego
wnioskowania o europejskim rodowodzie. Jeśli
ich liczba okaże się stosunkowo niewielka,
opracujemy technologię odpowiednią dla ba-
dań małych śladów.

Każda ze stron musi podczas badania pod-
pisać tzw. protokół pobrania materiału
do badań i stwierdzenia tożsamości oraz

deklarację zgody na pobranie. Stwierdza ponad-
to, że pobranie materiału do badań od strony
przeciwnej odbyło się w jej obecności. O zasad-
ności przestrzegania wspomnianych wymogów
formalnych niech świadczy przykład przytoczo-
ny poniżej...

„Drobna niespójność”. W lipcu bieżącego
roku do naszego zakładu wpłynęło postano-
wienie prokuratury dotyczące sprawy o za-
przeczenie ojcostwa pana R. Nie byłoby w tym
oczywiście nic nadzwyczajnego, gdyby nie
fakt, że w dokumentach sprawy znajdowały
się już dwie ekspertyzy wydane przez prywat-
ne laboratorium – nazwijmy je X, wykonane
uprzednio właśnie w celu ustalenia ojcostwa.
Obie składały się ze standardowych elemen-
tów, czyli opisu materiału wykorzystanego
do badań, metodyki analiz, wyników przed-
stawionych w formie profili genetycznych
oraz konkluzji opartej na obliczeniach staty-
stycznych.

Pierwsza z rzeczonych opinii została wykona-
na na zlecenie pani R., matki dziecka. Dotyczyła
ustalenia ojcostwa osoby, której materiał gene-
tyczny znajdować się miał na szczoteczce do zę-
bów. Jak nietrudno się domyślić, pani R. zeznała,
że szczoteczka należała do pana R., domniema-
nego ojca biologicznego jej dziecka. Przeprowa-
dzone przez laboratorium X badania
– w oparciu o wspomniany, bądź co bądź kon-
trowersyjny, materiał i wymaz ze śluzówki po-
liczka dziecka – potwierdziły ojcostwo
właściciela szczoteczki w stosunku do dziecka.

Pan R. jednak również pragnął zaspokoić swoją
ciekawość i traf chciał, że z prośbą o wydanie

opinii zwrócił się do tego samego laboratorium,
które wybrała pani R. W tym przypadku materiał
pobrany został przez samego zainteresowanego
i dostarczony do analiz w postaci wymazów ślu-
zówkowych jego oraz dziecka. Przeprowadzone
w laboratorium X testy pozwoliły opracować
ekspertyzę, z której niezbicie wynikało, że nie
może on być ojcem dziecka.

Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
Targana uzasadnionymi wątpliwościami proku-
ratura zwróciła się do nas z dwoma pytaniami.
Po pierwsze, mieliśmy stwierdzić, czy profile ge-
netyczne uzyskane w obu ekspertyzach pocho-
dzą od tego samego człowieka. Po drugie,
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„Tzw. anonimowe badania ojcostwa
budzą wątpliwości natury prawnej,
a ich wyniki są zupełnie bezużyteczne
w postępowaniu sądowym”

WYWIAD NUMERU

BIOGRAM*
Wykłada genetykę ewolucyjną człowieka, genetykę populacyjną,
a także molekularną biologię sądową na uniwersytetach w Holandii i Niemczech. Jest
autorem i współautorem ponad 70 artykułów opublikowanych w najbardziej
prestiżowych, recenzowanych czasopismach poświęconych biologii, genetyce
i medycynie sądowej.

Był recenzentem prac i projektów nadsyłanych do redakcji 25 różnych periodyków
naukowych, a także dla organizacji naukowych z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Afryki Południowej i USA. W sierpniu 2008 r. jego zespół badawczy wraz ze
współpracownikami z wielu krajów europejskich opublikował wyniki badań korelacji
pomiędzy genetyczną a geograficzną strukturą Europy (Lao i wsp. 2008, „Current
Biology”, nr 18, s. 1241-1248).

Profesor Manfred Kayser

„W danych genetycznych
zgromadzonych przez nas i inne
zespoły zauważamy ślady
paleolitycznych, mezolitycznych
i neolitycznych migracji ludzkich
z południa na północ Europy”
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Odkąd Sąd Najwyższy uznał przewagę dowodu z badań DNA nad innymi dowodami,
analizy DNA są powszechnie akceptowane w sprawach o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa.
Typowa praktyka zakłada pobranie przez personel laboratorium materiału – w postaci krwi
lub wymazu ze śluzówki policzka – od dziecka, matki oraz domniemanego ojca.

Tata? Nie tata...

Kieruje Katedrą Molekularnej Biologii Sądowej
w Centrum Medycznym Uniwersytetu Erazma
w Rotterdamie (Holandia).

Warto się dobrze zastanowić
przed wyborem laboratorium,
któremu mamy zlecić roztrzygnięcie
spornego ojcostwa

CIEKAWE PRZYPADKI



możności odczytania jednego wariantu z dwóch
obecnych, czyli np. odczytania profilu danej
próbki jako„10/10” zamiast„10/12”. Zjawisko ta-
kie zaobserwowano jedynie w populacjach spo-
za Europy. Pikanterii całemu zagadnieniu dodaje
fakt, że za sprawą układu CSF1PO (wedle ozna-
czenia laboratorium X) możliwe było orzeczenie
wykluczenia macierzyństwa pani R. w stosunku

do biorącego udział w badaniach dziecka! We-
dług wyjaśnień laboratorium X, omawiana roz-
bieżność była rezultatem zastosowania różnych
zestawów do amplifikacji materiału genetyczne-
go. I może argumentacja taka nie budziłaby
większych podejrzeń, gdyby nie fakt, że profile
genetyczne dostarczone przez laborato-
rium X obejmowały inne układy STR aniżeli te,
których amplifikację umożliwiały zestawy rzeko-
mo wykorzystane przez pracowników prywat-
nej firmy. Wyjaśnienia laboratorium X należało
zatem uznać za niewiarygodne.

Konieczna weryfikacja. Po tej drobnej dy-
gresji pora powrócić do głównego zagadnienia,
jakim jest domniemane ojcostwo pana R. Kolej-
nym zadaniem, jakie zleciła nam prokuratura,
było – jak można się było spodziewać – rozstrzy-
gnięcie kwestii ojcostwa pana R. w stosunku
do małoletniego dziecka. Niestety, ze względu
na to, że dysponowaliśmy jedynie danymi po-
chodzącymi z ekspertyz wykonanych przez la-
boratorium X, nie mogliśmy wydać opinii w tej
sprawie.

Mówiąc wprost, laboratorium X nie zdołało jed-
noznacznie określić ani profilu domniemanego
ojca, ani profilu dziecka. Profile genetyczne obu
„ojców” różniły się w aż 12 z 15 analizowanych
układów STR. Co więcej, zupełnie niemożliwe
było ustalenie, czy któryś z nich faktycznie po-
chodzi od pana R. Na zlecenie prokuratury po-
braliśmy więc materiał od pana R. zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi m.in. weryfikacji toż-
samości.

Sprawa okazała się bardziej problematycz-
na w przypadku ustalenia profilu dziecka. Jego
matka kategorycznie odmówiła zgody na po-
branie materiału od niej i dziecka. Zmuszeni by-

liśmy więc zwrócić się do prokuratury, aby ta
uzyskała od laboratorium X zweryfikowany wy-
nik badania genetycznego dziecka. Z materiału
pobranego przez nas od pana R. wyizolowali-
śmy DNA, a następnie przeprowadziliśmy bada-
nia genetyczne w zakresie 16 polimorficznych
loci DNA-STR. W oparciu o uzyskany w ten spo-
sób profil genetyczny, a także„ostateczny” profil

genetyczny dziecka dostarczony przez prywat-
ne laboratorium X, wykorzystując częstości alle-
liczne w poszczególnych loci oznaczone dla
populacji polskiej, obliczyliśmy tzw. szansę ojco-
stwa (PI) i prawdopodobieństwo ojcostwa (p).
Niezgodność dotyczyła 7 loci, co, jak nietrudno
się domyślić, jednoznacznie wskazywało na wy-
kluczenie ojcostwa pana R. w stosunku do oso-
by, której profil genetyczny został nam
dostarczony jako profil małoletniego dziecka.

Anonimowe badania. Czy tzw.„anonimo-
we badania” w dochodzeniu ojcostwa są celo-
we? Tego rodzaju analizy oparte są na założeniu,
iż rzetelny wynik można uzyskać, dysponując
materiałem genetycznym dziecka i jednego tyl-
ko rodzica – najczęściej bez zgody i wiedzy,
a czasem przy zdecydowanym sprzeciwie dru-
giego. Należy zdać sobie jednak sprawę z faktu,

że wykonywanie badań na anonimowych prób-
kach stwarza ogromne pole do nadużyć dla
osób zlecających takie analizy. Prywatne pla-
cówki, bo tak naprawdę tylko one oferują taką
usługę, zasłaniają się zastrzeżeniem, iż anonimo-
we badanie polega na sprawdzeniu pokrewień-
stwa pomiędzy dwiema próbkami bez
znajomości danych personalnych badanych
osób. Ten sposób przeprowadzenia badań daje
możliwość zamawiania ich także przez męż-
czyzn, którzy nie posiadają praw rodzicielskich
wobec dziecka – nietrudno wyobrazić sobie, że
pobrany po kryjomu materiał biologiczny wysy-
łają do prywatnego laboratorium wraz ze swoim
materiałem, zlecając wykonanie odpowiednich
badań.

Zupełnie inną kwestią jest absolutna niemoż-
ność ustalenia, czyj materiał biologiczny trafia
do badań, a co za tym idzie – brak możliwości
rzetelnego opiniowania. Mówiąc wprost, takie
wyniki są zupełnie bezużyteczne w postępowa-
niu sądowym. Ustalanie ojcostwa na podstawie
badania anonimowych próbek może prowadzić
do nieuzasadnionego wszczynania stosownych
procedur sądowych np. w sprawach o zaprze-
czenie ojcostwa, a co za tym idzie − generowa-
nia niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez
skarb państwa. Dość niejasnym jest ponadto,
czy takie badanie – wykonane z ciekawości lub
fundamentalnego braku zaufania! – bez zgody
matki bądź ojca dziecka nie jest łamaniem pra-
wa, które wyraźnie mówi, że władza rodzicielska
przysługuje w takiej samej mierze obojgu rodzi-
com, a o ważnych wydarzeniach w życiu dziecka
rodzice decydują wspólnie.

Katarzyna Linkowska
Tomasz Grzybowski

zapytano nas, czy materiał wykorzystany w obu
badaniach pochodził od tego samego dziecka.
Dane uzyskane przez prywatną firmę pozwoliły
jednoznacznie odpowiedzieć tylko na pierwsze
pytanie – profil genetyczny właściciela szczo-
teczki do zębów wspomnianej w pierwszej eks-
pertyzie różnił się od profilu domniemanego
ojca, pana R., którego materiał przebadany zo-
stał dla potrzeb drugiej ekspertyzy. Oczywiste
było zatem, że mieliśmy do czynienia z dwiema
całkiem innymi osobami.

Znacznie więcej trudności przysporzyła nam
próba odpowiedzi na drugie pytanie. Nie było
bowiem możliwe ani potwierdzenie, ani wyklu-
czenie pochodzenia materiału genetycznego
od tego samego dziecka w obu omawianych
przypadkach. Trudność ta wynikała z faktu, że
profil genetyczny uzyskany dla dziecka z pierw-

szej ekspertyzy różnił się od tego uzyskanego
w ekspertyzie drugiej aż w 2 układach na
15 oznaczanych! Z jednej strony można było po-
dejrzewać, że istotnie do badań trafiły próbki po-
brane od dwóch różnych osób. Z drugiej jednak
strony należało mieć na uwadze, iż prawdopodo-
bieństwo napotkania dwóch osób o profilu
zgodnym w 13 loci STR z tymi przedstawionymi
w obu ekspertyzach wynosi zaledwie raz na oko-
ło 480 milionów osób blisko spokrewnionych...
Jeżeli natomiast rozpatrywać populację ogólną,
to prawdopodobieństwo to jest jeszcze po-
nad milion razy mniejsze. Dlatego doszliśmy
do wniosku, że rozbieżność w profilach musiała
być efektem pomyłki i że w rzeczywistości mieli-
śmy do czynienia z jednym dzieckiem.

Diabeł tkwi w szczegółach. Laborato-
rium X, w odpowiedzi na prośbę prokuratury

o przedstawienie wyjaśnień dotyczących znacz-
nych rozbieżności w rzeczonych ekspertyzach,
potwierdziło, iż mogło dojść do pomyłki.
W przypadku pierwszego układu, dla którego
wyniki różniły się w obu ekspertyzach tej samej
firmy, wkradł się po prostu błąd przy wpisywa-
niu genotypów podczas redagowania opinii.
Różnica w wynikach uzyskanych dla drugiego
z loci budzących wątpliwość, tj. CSF1PO, miała
być konsekwencją błędnego oznaczenia. Osoby
przeprowadzające badania przyznały, że za-
miast rzeczywistych alleli„12” i„13” odczytały
„10” i„12”. Argumentowały przy tym, że wypadki
takie niejednokrotnie zdarzały się w praktykach
innych placówek.

Wedle naszej wiedzy natomiast, tego rodzaju
mylne oznaczenia nie były dotąd raportowane.
Jedyne notowane rozbieżności dotyczyły nie-
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„W genetycznym dochodzeniu
ojcostwa kluczowym elementem
podczas pobierania materiału
biologicznego jest weryfikacja
tożsamości osoby badanej”
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Uregulowanie kwestii badania ojcostwa
Konieczne jest stworzenie regulacji prawnych określających
dokładnie, kiedy i w jaki sposób można wykonać badanie w celu
ustalenia ojcostwa.

Istotne jest, aby badania takie były przeprowadzane tylko i wyłącznie
za zgodą prawnych opiekunów dziecka, a co za tym idzie, nie w sposób
anonimowy. Ważne jest również, aby badania były przeprowadzone przez
uznaną placówkę naukową, co zostało wyrażone w uzasadnieniu Sądu
Najwyższego do wyroku z 2001 r. Napisano w nim: „Wynik badania DNA
przeprowadzony przez uznaną placówkę naukową wyposażoną
w nowoczesną aparaturę i opracowany, tzn. wyrażający w liczbach zarówno
szansę, jak i prawdopodobieństwo ojcostwa pozwanego, odzwierciedla
w sposób praktycznie pewny rzeczywiste związki biologiczne między parą
rodzicielską a dzieckiem. Dlatego może wywrzeć dalsze pozytywne skutki
w zakresie więzi uczuciowych między ojcem a dzieckiem”.

*

Wykonywanie badań
na anonimowych próbkach
stwarza ogromne pole do nadużyć
dla osób zlecających tego rodzaju testy
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Aby właściwie przeprowadzić dochodze-
nie, konieczna jest opinia specjalisty.
Po przebadaniu kości stwierdza on, czy

są to szczątki ludzkie, a jeśli tak, to od ilu zmar-
łych, jakiej płci i w jakim wieku pochodzą. Eks-
pert będzie się starał również dostarczyć jak
najwięcej informacji o wyglądzie zmarłych –
wzroście, typie budowy ciała, proporcjach twa-
rzy. Będzie także poszukiwał szkieletowych
znaków szczególnych, np. pozostałości po zago-
jonych urazach, przebytych chorobach i śladów
leczenia stomatologicznego.

Antropologia sądowa. Wspomniane czyn-
ności są domeną antropologii sądowej – dzie-
dziny zajmującej się identyfikacją człowieka
na podstawie cech jego szkieletu. Nie ogranicza
się ona wyłącznie do badań prowadzonych
na zlecenie organów dochodzeniowo-śled-
czych. Jest również pomocna w identyfikacji po-

staci historycznych czy w określaniu cech biolo-
gicznych osób, których szczątki odkryto podczas
wykopalisk archeologicznych.

Metodyka pracy antropologa opiera się przede
wszystkim na:
• antropometrii, czyli wykonywaniu pomiarów

szkieletu,
• antroposkopii, czyli opisie cech jakościowych

kości (np. kształt, barwa).
Pomiary mają znaczenie przede wszystkim
przy ustalaniu wzrostu, typu budowy ciała i wy-
glądu zmarłej osoby, natomiast cechy jakościo-
we wykorzystuje się głównie przy określaniu
płci i wieku.

Genetyk niezastąpiony. Metody antropo-
logiczne posiadają szereg ograniczeń wynikają-
cych z biologicznej natury organizmu ludzkiego
lub złego stanu zachowania szkieletu. Niemożli-

we jest wówczas dokładne określenie liczby
osób, od których pochodzą kości, nie mówiąc
już o ustaleniu płci czy wyglądu twarzy. W przy-
padku szkieletów znacznie zdekompletowanych
i zdegradowanych pojawiają się wręcz trudności
w ustaleniu, czy są to kości ludzkie.

W tej sytuacji z pomocą antropologom przycho-
dzą genetycy sądowi, którzy sprawdzają, czy ko-
ści pochodzą od człowieka, m.in. na podstawie
analizy sekwencji genu cytochromu b w DNA
mitochondrialnym. Z kolei precyzyjne określa-
nie liczby osób możliwe jest poprzez zbadanie
profilu genetycznego każdej ze znalezionych
kości i oszacowanie liczby niepowtarzalnych
profili. W ten sposób wykrywa się również po-
wiązania rodzinne.

Księżniczka czy książę... Badania DNA po-
zwalają też potwierdzić wnioski z badań antropo-
logicznych w zakresie identyfikacji płci.
Przykładem może być historia czaszki – jak do-
mniemywano – śląskiej arystokratki. Tuż
po II wojnie światowej została ona wykradzio-
na z krypty w kaplicy zamkowej. Po kilkudziesię-
ciu latach trafiła do muzeum z informacją, że to
czaszka księżnej. Nie było jednak co do tego pew-
ności, została zatem poddana badaniom identyfi-
kacyjnym.

Antropolodzy z renomowanej placówki badaw-
czej określili płeć osoby jako żeńską i zrekonstru-
owali jej wygląd. Portret przedstawiał brzydką,
otyłą, odpychającą kobietę z garbatym nosem.
Badania nie pozwoliły jednak stwierdzić, czy
czaszka rzeczywiście pochodzi od księżnej. Trafiła
więc do naszego zakładu w celu wykonania ba-
dań genetycznych – i tu pojawiła się niespodzian-
ka. W materiale pobranym z kości genetycy
stwierdzili obecność chromosomu Y, co oznacza-
ło, że osoba niewątpliwie była mężczyzną!
Wykonana w naszej placówce ekspertyza
antropologiczna również wykazała przewagę
cech typowo męskich...

Każdego roku odnajdywane są kości, których pochodzenie owiane jest tajemnicą.
Nie muszą one wcale być związane z przestępstwem, a co więcej, niekoniecznie są szczątkami
ludzkimi! We wszystkich jednak przypadkach niezbędne jest wyjaśnienie ich pochodzenia
i próba identyfikacji zmarłych osób.

Antropologia i genetyka
sądowa – ramię w ramię

METODY BADAWCZE

Zaginiony – niezaginiony. Innym przy-
kładem weryfikującego znaczenia genetyki są-
dowej jest sprawa zaginionego przedsiębiorcy
z północno-wschodniej Polski. Zadłużył się on
u ludzi związanych ze środowiskiem przestęp-
czym, a ponieważ nie był w stanie spłacić dłu-
gu, groźba zemsty wierzycieli była realna.
Kiedy mężczyzna zaginął, spodziewano się, że
został zamordowany.

Po pewnym czasie w pobliskim lesie znalezio-
no wrak samochodu i czaszkę ludzką, na któ-
rej zachowały się włosy. Szereg poszlak
wskazywał, że mogą być to szczątki poszuki-
wanego mężczyzny. Aby to wyjaśnić, czaszkę
przesłano do jednego z laboratoriów specjali-
zujących się w wykonywaniu superprojekcji –
technice identyfikacji polegającej

na nałożeniu obrazu czaszki na zdjęcia poszu-
kiwanej osoby i określeniu stopnia ich dopa-
sowania. Eksperci w tej dziedzinie wydali
kategoryczną opinię stwierdzającą, że bada-
na czaszka pochodzi od zaginionego.
Jednak nie były to jedyne badania identyfika-
cyjne prowadzone w tej sprawie. Włosy

z czaszki wraz z materiałem porównawczym
pobranym od matki zaginionego trafiły także
do nas. Poddaliśmy je badaniom DNA mito-
chondrialnego. Profil genetyczny uzyskany
z materiału dowodowego był odmienny
od profilu porównawczego, zatem rzeczo-
na czaszka nie mogła pochodzić od zaginione-
go. Przeczyło to opinii specjalistów zajmujących
się superprojekcją. Wniosek genetyków po-
twierdził później sam poszukiwany, który za-
dzwonił do rodziny z zagranicy, informując, że
się ukrywa.

W kręgu historii. Genetyka sądowa może
również wspomóc antropologię w identyfikacji
szczątków znanych postaci historycznych.
W ostatnich latach najbardziej spektakularne
sprawy tego typu dotyczyły Mikołaja Kopernika
i Kazimierza Pułaskiego. Domniemaną czaszkę
Mikołaja Kopernika odnalazł zespół archeolo-
gów z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtu-
sku. Poddano ją badaniom antropologicznym
i wykonano analizę podobieństwa cech morfo-
logicznych do cech widocznych na portrecie
astronoma. Stworzono też graficzną rekon-

strukcję wyglądu. Uczeni ogłosili, że na 97 proc.
jest to czaszka Kopernika.

Choć nie można tego wykluczyć, nasuwają się
wątpliwości. Wyliczenie prawdopodobieństwa
identyfikacji nie jest oparte na naukowych pod-
stawach, co więcej, posłużono się tzw. typolo-
gią antropologiczną jako źródłem informacji
o wyglądzie właściciela czaszki. Typologia za-
kłada, że ludzi można podzielić na typy rasowe
na podstawie proporcji czaszki, wzrostu, barwy
skóry, włosów i oczu, a wszystkie cechy właści-
we dla typu dziedziczą się wspólnie. Jeżeli więc
na podstawie pomiarów czaszki stwierdzono
przynależność do określonego typu, wyciągano
wnioski m.in. odnośnie barwy skóry, oczu i wło-
sów. Odkrycia genetyków populacyjnych i bio-
logów ewolucyjnych spowodowały z kolei, że
typologię uznano za koncepcję nienaukową,
którą należy całkowicie odrzucić. Dlatego po-
sługiwanie się nią w XXI w. należy uznać za nie-
porozumienie lub wręcz kompromitację.

Antropologia i genetyka a historia.
Bez względu na wątpliwości metodyczne, żad-

na z zastosowanych dotychczas metod identyfi-
kacyjnych nie jest w stanie jednoznacznie po-
twierdzić bądź zaprzeczyć, że czaszka pochodzi
od Kopernika. Z pomocą może przyjść genetyka
sądowa. Gdyby udało się zdobyć materiał gene-
tyczny od krewnych astronoma w linii matczy-
nej, możliwe byłoby jednoznaczne wykluczenie
lub wysoce prawdopodobne potwierdzenie te-
go faktu.

Podobne wątpliwości dotyczą szczątków
Kazimierza Pułaskiego pochowanych w cokole je-
go pomnika w Savannah w USA. Badania antro-
pologiczne wykazały zgodność szeregu cech
szkieletu z opisami i portretami generała. Zastrze-
żenia budzi jednak fakt, że miednica i czaszka wy-
kazują cechy typowo kobiece. Jedyną szansą
wyjaśnienia tych rozbieżności były badania gene-
tyczne, toteż uzyskano materiał porównawczy
od żyjącej krewnej Pułaskiego w linii matczynej.
Niestety, zły stan kości generała uniemożliwił
uzyskanie wiarygodnych wyników. Należy jednak
przypuszczać, że postęp w dziedzinie technik ge-
netycznych pozwoli w przyszłości na otrzymanie
odpowiednich profili genetycznych i wyjaśnienie
również tej zagadki.

Jarosław Bednarek
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„Antropologia sądowa zajmuje się
problemami identyfikacji człowieka
na podstawie cech jego szkieletu”

Genetyka sądowa może
wspomóc antropologię
w identyfikacji szczątków znanych
postaci historycznych

Badanie antropologiczne
może dostarczyć wiele
informacji o wyglądzie zmarłych:
wzroście, typie budowy ciała czy
proporcjach twarzy



ny jest w dziedziczenie czarnego koloru wło-
sów. Nasze badania pozwoliły wykazać, że pe-
wien wariant genu odpowiedzialnego
za syntezę pigmentu jest związany z dziedzicze-
niem zielonego koloru oczu. Analizując inny
gen, stwierdziliśmy, że z około 80-proc. prawdo-
podobieństwem jesteśmy w stanie przewidzieć,
że dana osoba ma niebieski lub ciemnobrązo-
wy kolor oczu. Kontynuujemy badania. W miarę
pojawiania się nowych danych, będą one mo-
gły być z powodzeniem wykorzystywane
w praktyce.

Tomasz Grzybowski
Czy badania zmienności DNA mogą pomóc
również w określeniu pochodzenia etniczne-
go nieznanej osoby?

Dr Wojciech Branicki
Właściwie badania nad identyfikacją pochodze-
nia etnicznego prowadzono, jeszcze zanim za-
częto analizować naturalną zmienność cech
fizycznych. Od dawna zdajemy sobie sprawę
z tego, że warianty różnych genów i markerów
genetycznych występują z różną częstością u lu-
dzi o różnym pochodzeniu etnicznym. Co cieka-
we, w pewnym momencie badania
nad pochodzeniem etnicznym spotkały się z ba-
daniami nad cechami fizycznymi. Nietrudno za-
uważyć, że ludzie o różnym pochodzeniu
etnicznym wykazują znaczące różnice w kolorze
skóry, włosów czy oczu. Niebieskie oczy spoty-
kamy właściwie wyłącznie w populacjach o po-

chodzeniu europejskim. Analiza zmienności ge-
nów, w tym genów pigmentacyjnych, być może
już wkrótce będzie stosowana na większą skalę
do przewidywania pochodzenia etnicznego.

Tomasz Grzybowski
W jakim kierunku pójdą dalsze prace nad re-
konstrukcją wyglądu fizycznego człowieka
na podstawie analizy jego DNA?

Dr Wojciech Branicki
Z pewnością będziemy się starali zgromadzić ty-
le danych, aby możliwa stała się jak najbardziej
precyzyjna rekonstrukcja wyglądu fizycznego
człowieka. Z punktu widzenia genetyki sądowej
oczywiście najbardziej użyteczne są te cechy,
o które pytany jest świadek lub ofiara zdarzenia

w kontekście opisu sprawcy przestępstwa: pig-
mentacja i budowa ciała. Wyniki badań
nad wzrostem wskazują, że przewidywanie tej
cechy może okazać się niełatwe. Z pewnością
postępować będą prace nad poszukiwaniem
genów odpowiedzialnych za szczegóły budowy
twarzy człowieka. Ostatnio ukazały się prace,
w których odnaleziono markery odpowiedzial-
ne za łysienie u mężczyzn. Pytanie dotyczy
wprawdzie cech fizycznych, ale warto zauważyć,
że z punktu widzenia analiz sądowych pomocna
byłaby także możliwość przewidywania cech
psychicznych, choć perspektywa takich analiz
dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości jest znacz-
nie odleglejsza.

„Analiza zmienności genów, w tym
genów pigmentacyjnych, być może już
wkrótce będzie stosowana na większą
skalę do przewidywania pochodzenia
etnicznego”

Tomasz Grzybowski
Panie Doktorze, skoro cechy naszego wyglą-
du zewnętrznego są uwarunkowane gene-
tycznie, co stoi na przeszkodzie, aby
na podstawie badań genetycznych śladu
biologicznego pozostawionego na miejscu
przestępstwa przewidzieć wygląd osoby,
która ten ślad pozostawiła?

Dr Wojciech Branicki
W DNA człowieka znajduje się około 25 000 ge-
nów, które mają wpływ na różne cechy organi-
zmu. Nieliczne z nich mogą być uwarunkowane
przez pojedyncze geny, co ułatwia pozyskanie
wiedzy umożliwiającej ich przewidywanie.
Większość cech stanowi jednak wypadkową
działania wielu genów. Poznanie tego typu in-
terakcji sprawia niemało kłopotu. Bez ustalenia
mechanizmu, prowadzącego do powstania
określonej cechy, nie jest możliwe jej przewidy-

wanie. Nie można zapominać o roli czynników
środowiskowych, np. trybu życia czy diety. Ich
wpływ w różnym stopniu może zmodyfikować
działanie genów. Zanim na podstawie analizy
DNA opiszemy sprawcę przestępstwa, czeka
nas zatem sporo badań podstawowych.

Tomasz Grzybowski
Jakie cechy fizyczne człowieka są obecnie
możliwe do zidentyfikowania dzięki bada-
niom DNA?

Dr Wojciech Branicki
Od wielu lat analiza każdej próbki w laborato-
rium sądowym wiąże się z identyfikacją płci
osoby, od której pochodzi. Z wysokim prawdo-
podobieństwem możemy również powiedzieć,
że próbka pochodzi od osoby o rudym kolorze
włosów oraz jasnej skórze. Ostatnie badania po-
zwalają na optymizm, jeśli chodzi o przewidy-

wanie koloru oczu. Oczywiście nie mówię
o pewnych skrajnych cechach, jak na przykład
albinizm, które można przewidywać, ale byłoby
to raczej mało użyteczne dla wymiaru sprawie-
dliwości.

Tomasz Grzybowski
Jako pierwszy w Polsce opublikował Pan
prace dotyczące genetycznych uwarunko-
wań koloru skóry, włosów i oczu. Do jakich
wniosków doprowadziły te analizy i jakie są
perspektywy ich zastosowania w praktyce
genetyki sądowej?

Dr Wojciech Branicki
Zoptymalizowaliśmy test, który pozwala
na wiarygodne przewidywanie rudego koloru
włosów na podstawie analizy typowych śladów
biologicznych. W niedawno opublikowanej pra-
cy opisaliśmy wariant genu, który zaangażowa-

PIĘĆ PYTAŃ DO...
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Od kilku lat prowadzi badania naukowe nad dziedziczeniem cech fizycznych
u człowieka i możliwością rekonstrukcji wyglądu fizycznego na podstawie analizy
DNA. Jest zaangażowany w działalność dydaktyczną, prowadzi m.in. wykłady
i zajęcia dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Stoimy w obliczu prawdziwego
przełomu w poznawaniu genomów
różnych gatunków. Chodzi o tzw.
sekwencjonowanie DNA drugiej
generacji, wykorzystane
w instrumencie Genome Sequencer
FLX (GS FLX, Roche).

Dzięki GS FLX na poznanie pełnej se-
kwencji średniego genomu bakteryj-
nego wystarczą dziś już tylko 4 dni,
natomiast pełny ludzki genom jądro-
wy można odczytać w ciągu zaledwie
kilku tygodni! Dla porównania, reali-
zacja głośnego Projektu Poznania
Genomu Człowieka przy użyciu trady-
cyjnej metody sekwencjonowania
DNA zabrała 13 lat.

Nowe perspektywy. Do najbar-
dziej spektakularnych osiągnięć
z wykorzystaniem GS FLX należy
m.in. poznanie pełnego genomu ne-
andertalczyka. Nowe perspektywy
otwierają się dla badań zmienności
genetycznej populacji ludzkich, ro-
ślinnych, zwierzęcych i bakteryjnych.
Dzięki GS FLX można także prowa-
dzić prace nad błyskawiczną identy-
fikacją nowych mutacji w setkach
różnych genów związanych z po-
wstawaniem nowotworów czy ge-
nach potencjalnie zasocjowanych
z chorobami o złożonym dziedzicze-
niu, jak choroba Alzheimera czy schi-
zofrenia.

Urszula Rogalla

Epokowy
skok*

Dr Wojciech Branicki,
ekspert w dziedzinie genetyki sądowej

Jest pracownikiem krakowskiego Instytutu
Ekspertyz Sądowych, ekspertem w dziedzinie
genetyki sądowej.

BIOGRAM* DrWojciech Branicki Nowa technologia jest już
obecna w dwóch ośrodkach
w naszym kraju. Jednym
z nich jest laboratorium
naszego zakładu!

O przewidywaniu cech fizycznych człowieka na podstawie analizy jego DNA rozmawiamy
z doktorem Wojciechem Branickim, ekspertem w dziedzinie genetyki sądowej.

CIEKAWOSTKA

Genetyczny portret



Dochodzenie spornego ojcostwa na pod-
stawie badań DNA jest już passé albo
przestało po prostu być wystarczająco

dobrym chwytem marketingowym w czasach,
kiedy wiele ośrodków oferuje przeprowadzenie
analiz tego rodzaju. Przynajmniej takie wnioski
można wyciągnąć po odwiedzeniu paru witryn,
należących do prywatnych laboratoriów krymi-
nalistycznych.

Piękna perspektywa... Jak czytamy na stro-
nach laboratoriów, oferujących możliwość usta-
lenia ojcostwa na podstawie fotografii, badanie
to przeprowadzane jest przez„wybitnych eks-
pertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych
sądowych (...) o najwyższych kwalifikacjach
i uznaniu w środowisku kryminalistycznym”.
W tym przypadku problem nie tkwi jednak
w zadeklarowanych kompetencjach i uprawnie-
niach ekspertów, lecz w metodach, jakimi się
posługują. Czy są one dziś powszechnie akcep-
towane w międzynarodowym środowisku na-
ukowym?

Procedura ta oparta jest na badaniu antropolo-
gicznym przeprowadzanym z wykorzystaniem
kilku fotografii dziecka, matki oraz domniema-
nego ojca. Analiza zdjęć ma pozwalać na całko-
wite wykluczenie ojcostwa, a w przypadku
potwierdzenia prawdopodobieństwo ojcostwa
ma oscylować wokół 0,98. Wskazuje to, że bada-
nia antropologiczne oparte na analizie zdjęć da-
ją błędny wynik w przypadku potwierdzania
ojcostwa jedynie w 2 na 100 przypadków! Taki
rezultat z pewnością zachwyciłby… jeszcze za-
ledwie 30 lat temu.

Antropologia w dochodzeniu
ojcostwa. U podstaw zastosowania metod
antropologicznych w dochodzeniu ojcostwa leży
fenomen podobieństwa dzieci do rodziców. Wraz
z powstaniem genetyki i odkryciem pierwszych
mechanizmów dziedziczenia stało się jasne, że
cechy wyglądu rodziców przekazywane są po-
tomkom za pośrednictwem genów. W owym
czasie nie istniały jednak techniki pozwalające
na określenie genetycznego profilu dziecka i do-
mniemanego ojca. Istniała więc konieczność do-
konania oceny morfologicznego podobieństwa
dziecka do rodziców i na tej podstawie ustalenia
prawdopodobieństwa ojcostwa.

STANDARDY I ATESTACJE

Przyjęto przy tym teoretyczne założenie, że ce-
chy morfologiczne dziedziczą się w sposób pro-
sty, zgodnie z prawami Mendla. A zatem
zgodnie z tą teorią możliwe jest wyodrębnienie
u dziecka cech odziedziczonych zarówno
od matki, jak i ojca. Dzięki temu zbadanie odpo-
wiedniej liczby cech oraz wykorzystanie praw
genetyki wraz z rachunkiem prawdopodobień-
stwa miało pozwolić na obliczenie szansy ojco-
stwa. Wyodrębnienie i opis cech wyglądu
opierały się wyłącznie na badaniach antropolo-
gicznych – zastosowaniu antropometrii do oce-
ny proporcji i antroposkopii do opisu cech
niemetrycznych.

Pół wieku badań, lecz metodyka
niedoskonała... Przekonanie o określonym

modelu dziedziczenia cech morfologicznych
wykorzystywanych w dochodzeniu spornego
ojcostwa nie wynikało jedynie z teoretycznej hi-
potezy. Częściowym empirycznym potwierdze-
niem tych teorii były wyniki antropometrycznych
badań rodzinnych przeprowadzonych na całym
świecie. Opracowanie metodyki badań zostało
poprzedzone gruntownymi badaniami biolo-
gicznej natury cech decydujących o wyglądzie.
Skatalogowano również wszystkie warianty
tych cech i oszacowano częstość ich występo-
wania w różnych populacjach ludzkich. Opisa-
no zatem zestaw cech dziedzicznych, który
w pewnym sensie był analogiczny do stosowa-
nych obecnie markerów DNA. Zamiast genów
brano po prostu pod uwagę cechy morfologicz-
ne, a zamiast ich odmian (alleli) analizowano
występowanie form danej cechy.

Metodyka ta nie dostarczała rozstrzygających
rezultatów i była niedoskonała. Wynika to
z 3 faktów:

• natura cech morfologicznych jest złożona, są
one kodowane przez wiele genów o niezna-
nym dotychczas sposobie dziedziczenia,

• cechy morfologiczne podlegają kształtowa-
niu przez środowisko (nie da się precyzyjnie

określić, w jakim stopniu za wygląd cechy
odpowiadają geny, a w jakim czynniki ze-
wnętrzne),

• odbiór cech morfologicznych jest subiektyw-
ny, przy badaniu porównawczym może za-
tem dochodzić do pomyłek.

Conditio sine qua non. Przy przeprowa-
dzaniu ekspertyzy antropologicznej należało
zachować dwa warunki konieczne:
• Poddawane badaniom dziecko musiało mieć

skończone przynajmniej trzy lata. Związane
to było, jak nietrudno się domyślić, z faktem
niedostatecznego wykształcenia u małych
dzieci niektórych cech morfologicznych, a co
za tym idzie, z trudnościami w przewidzeniu
kierunków ich rozwoju.

• Równocześnie obecne musiały być wszystkie
osoby podlegające badaniu, co umożliwiać
miało bezpośrednie porównanie istotnych
cech morfologicznych. Nieobecność jednej
ze stron można było ostatecznie zrekompen-
sować dzięki uprzednio zrobionym fotogra-
fiom. Tego rodzaju dokumentacja musiała
jednak zostać wykonana zgodnie ze ściśle
określonymi wytycznymi. Obejmowała
na ogół 10 zdjęć każdej z badanych osób,
a w tym 3 fotografie głowy (en face, w profilu
i półprofilu), fotografie okolic oczu, ust, pod-
stawy nosa widzianej od dołu, tęczówki lewej
oraz prawej, a także osobno lewego i prawe-
go ucha.

Bolesna prawda. Nie trzeba być ekspertem,
by podejrzewać, że materiały dostarczane
przez zainteresowanych ustaleniem ojcostwa
w oparciu o fotografię, niewiele mają wspólne-
go z wyżej wymienionymi kryteriami. Absolut-
nie niemożliwą jest przecież rzetelna

ocena podobieństwa osób pojawiających się
na zdjęciach wykonanych przy różnych oka-
zjach. Problem z wyskalowaniem, słabe
i przede wszystkim zupełnie nieporównywalne
oświetlenie, mierna jakość sprzętu fotograficz-

nego, niedostateczna ostrość i wiele innych
czynników stanowią realną przeszkodę w inter-
pretacji materiału i ewentualnym wnioskowa-
niu o ojcostwie.

W czasach, gdy nie istniały jeszcze nowoczesne
techniki genetyczne, metody antropologiczne
wraz z analizą podstawowych cech grupowych
krwi stanowiły główną podstawę do przypusz-
czeń na temat ojcostwa. Ich wykorzystywanie
przez większą część ubiegłego wieku nie jest
zatem niczym osobliwym. Jednak mimo znacz-
nego zaangażowania w stworzenie takiej meto-
dyki, nie pozwala ona na precyzyjne
wnioskowanie o ojcostwie. Jedynie dowód
z badań DNA pozwala nie tylko na wykluczenie,
ale również potwierdzenie ojcostwa i to na po-
ziomie przynajmniej 99,999 proc.

Dlatego też kuriozalne jest oferowanie przez
niektóre laboratoria usług polegających na usta-
laniu ojcostwa na podstawie zdjęć. Nie dość, że
proponuje się wykorzystanie niedoskonałego
systemu badań, który przeszedł już do historii,
to na dodatek ogranicza się on wyłącznie
do cech dostępnych na fotografiach.

Urszula Rogalla
Jarosław Bednarek

Wśródbadańproponowanychprzezprywatnelaboratoriakryminalistycznepojawiłosięcoś
całkiemosobliwego–usługaustalaniaojcostwanapodstawiefotografii.Brzmiciekawie...
Aleczywartosiętyminteresować?
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Fotografia a ojcostwo...

WwyrokuSąduNajwyższegozdnia
17września1999r. ICKN1138/98(OSNC2000)
czytamy: „(...) tendośćniepewnydowód
(zbadańantropologicznych–przyp.red.)utracił
jednakcałkowicieswąprzydatnośćwsprawach
oustalenieojcostwapowdrożeniudopraktyki
sądowejdowoduzbadańDNA”

Słowniczek:*
Antropometria – wykonywanie
pomiarów ludzkiego ciała (mierzenie
odległości pomiędzy tzw. punktami
antropometrycznymi). Technika po-
zwala określić bezwzględne wymiary
i daje pojęcie o proporcjach. Przy zało-
żeniu, że m.in. typ sylwetki, wzrost,
proporcje głowy, twarzy, nosa, uszu są
dziedziczne, stwierdzenie podobień-
stwa cechy u dziecka do analogicznej
u domniemanego ojca miało zwięk-
szać prawdopodobieństwo jego ojco-
stwa.

Antroposkopia – porównywanie
cech, których nie można wyrazić
w formie pomiaru, ale można opisać,
przede wszystkim kształtów i barw.
Każda taka cecha może występować
w populacji w wielu odmianach. We-
dług antropologów prawdopodobień-
stwo ojcostwa było tym większe, im
więcej cech identycznych stwierdzono
u dziecka i domniemanego ojca.

Jedynie dowód z badań DNA
pozwala na potwierdzenie ojcostwa

na poziomie 99,999 proc.
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