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Drodzy Czytelnicy!
Zlecenia weryfikacji wyników uzyskiwanych przez innych
biegłych wpływały do naszej Katedry od zawsze. Ostatnio
jednak z niepokojem obserwuję, że ich liczba wzrasta. Co

4-5

Nowości w genetyce sądowej

Genetyczny doping testów antydopingowych
Nowatorska metoda ustalania czasu zgonu
Genetyka w przestępczości narkotykowej
Przełom w entomologii sądowej

istotniejsze, rośnie ciężar gatunkowy popełnianych błędów.
Wywołało to w naszym środowisku niemałą dyskusję, której
podsumowanie można by zamknąć w jednym, dość przykrym zdaniu: dziś w Polsce ekspertem czuje się już każdy.
Z drugiej strony należałoby się zastanowić, jakimi narzędziami dysponuje zleceniodawca oceniający jakość laborato-
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rium. Przecież jeśli nazwisko biegłego figuruje na liście sądu

metody badawcze

okręgowego, a jego strona internetowa zawiera kopie kilkunastu dyplomów i certyfikatów, to taki stan rzeczy powinien

Rodzicielstwo do ustalenia
Rośnie liczba Polaków, którzy decydują się na ustalenie ojcostwa, a coraz częściej
również macierzyństwa na podstawie badań genetycznych. Zwiększa się
też liczba laboratoriów oferujących takie usługi. Warto się upewnić, czy wybrane
laboratorium dysponuje odpowiednim warsztatem, by przeprowadzić badania.

O pożytkach z dzielenia włosa na czworo
Dzięki swoim specyficznym właściwościom fizykochemicznym włosy
przedstawiają niekwestionowaną wartość jako źródło informacji w badaniach
toksykologicznych, kryminalistycznych, a nawet archeologicznych.

gwarantować rzetelność usług. Czy tak jest na pewno?
W bieżącym numerze „Genetyki + Prawa” znajdą Państwo
zwięzły przewodnik zatytułowany „Zrozumieć atest”, który
pozwoli inaczej, być może bardziej świadomie, przeglądać
ofertę laboratoriów genetyki sądowej, aby ostatecznie
z gąszczu propozycji wybrać tę niekoniecznie najtańszą,
ale po prostu dobrą, jeśli nie najlepszą. We wspomnianym
materiale nasz biegły, dr hab. Marcin Woźniak, wskazuje, co
w programach kontroli jakości badań jest naprawdę ważne,
a co – jako wymysł specjalistów od marketingu – należy
traktować z przymrużeniem oka. Jednocześnie zdecydo-
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waliśmy się zamieścić artykuł o opiniowaniu w sprawach

Standardy i atestacje

spornego ojcostwa. Z tekstu można się dowiedzieć m.in.,

Gwarancje jakości

co bezwzględnie powinno się znaleźć w raporcie z badań.

Jak je czytać i co z nich wynika? Rozkodowujemy najpopularniejsze atesty
i certyfikaty przydatne w ocenie wiarygodności laboratorium.

W rubryce „Ciekawe przypadki” opisujemy sprawę pewnego
napadu rabunkowego. Być może nie udałoby się jej rozwi-

14-15

kłać, gdyby nie analiza tzw. śladowego DNA. Badania tego

ciekawe przypadki

rodzaju nie dość, że są wyjątkowo uciążliwe od strony prak-

Niewidzialne ślady

tycznej, ponieważ wymagają ogromnego doświadczenia

Większość osób zapytanych, czy przy braku widocznego śladu
przestępstwa możliwe jest odnalezienie DNA sprawcy, zapewne
odpowie, że nie. Podobnym przeświadczeniem kieruje się
wielu sprawców przestępstw, również tych, którzy mają
skrupulatnie przygotowany plan działania. A jak jest naprawdę?

i uwagi, to jeszcze – niewłaściwie zinterpretowane – mogą
prowadzić do sprzecznych wniosków. W materiale wskazujemy, ile korzyści niesie wprawne wykorzystanie metod
nowoczesnej identyfikacji osobniczej w przypadkach, kiedy
DNA pozostawionego przez sprawcę jest niewiele.
W tym numerze naszego magazynu inicjujemy zupełnie
nowy cykl dotyczący wyzwań współczesnej toksykologii.
W pierwszym tekście koncentrujemy się na wyjaśnieniu, co
sprawia, że włosy są cennym źródłem informacji o przyjmowaniu ksenobiotyków, i dlaczego warto je zabezpieczać.
Okazuje się, że analiza włosów może mieć kluczowe znaczenie w wielu sprawach, choćby tych dotyczących gwałtów
dokonywanych pod wpływem narkotyków i środków
obezwładniających. Cały cykl został pomyślany tak, aby
Państwa przekonać, że toksykologia sądowa to nie tylko
podstawowe oznaczanie zawartości alkoholu etylowego
we krwi – to znacznie szersza i bogatsza w zastosowaniu
dziedzina nauki.
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analiza markerów DNA, w tym kluczowych, unikatowych markerów STR (z ang. Short Tandem
Repeats). Niestety, dysponując pobraną próbką
moczu, trudno czasem uzyskać DNA o jakości wystarczająco dobrej, by bez problemów
przeprowadzić analizę STR-ów. W związku z tym
japońscy naukowcy postanowili wdrożyć inną
metodykę badań, wykorzystującą analizę próbek
moczu. Opiera się ona na ocenie 26 markerów
typu SNP (z ang. Single-Nucleotide Polymorphism). Zaletą markerów SNP, przemawiającą

S

tandardowa procedura wymaga pobrania
próbek moczu od konia bezpośrednio po
wyścigu. Próbki te poddaje się testom na
obecność substancji dopingujących. Kluczowe
w tym procesie jest sprawdzenie, czy dana próbka pochodzi od właściwego zwierzęcia. Jedną
z metod umożliwiających taką identyfikację jest
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ostatnim czasie zauważamy wśród
badaczy wzrost zainteresowania tematem
PMI. Świadczą o tym kolejne doniesienia
naukowe. Dokładne oszacowanie momentu zgonu
wymaga oceny parametrów, które podlegają
nieustannym przemianom. Okazuje się, że rozkład
cząsteczek RNA jest obiecującym wyznacznikiem
do tego rodzaju analiz. Po śmierci molekuły RNA
podlegają degradacji z udziałem rybonukleaz obecnych w komórce, jak również tych pochodzących
ze środowiska zewnętrznego. W jednym z ostatnio
opublikowanych artykułów przedstawiono wyniki

O

becnie jej identyfikacja opiera się na
analizie morfologicznej, chemicznej lub
genetycznej, pozwalającej na odróżnienie próbek roślin od blisko spokrewnionych
gatunków. Są to jednak metody długotrwałe,
pracochłonne i kosztowne. Ponadto wymagają
materiału nie tylko dobrej jakości, ale również
odpowiedniej jego ilości, co nierzadko bywa
problematyczne w wypadku materiału stricte
dowodowego.
Kalifornijscy naukowcy zaproponowali szybką
i wydajną analizę nasion marihuany wykorzystującą qPCR. Real-time PCR jest tańsza, szybsza
i bardziej skuteczna niż dotychczas wykorzystywane metody genetycznego identyfikowania

doi:10.1111/j.1556-4029.2012.02291.x.

badań portugalskich naukowców, których zadaniem było określenie stopnia degradacji transkryptów mRNA w różnych tkankach pośmiertnych
i opracowanie matematycznego modelu umożliwiającego dokładniejsze ustalenie czasu zgonu.
Do tego celu zastosowali oni 11-godzinną analizę
kinetyczną RNA pochodzącego z mysich tkanek.
Profil rozkładu RNA i profil ekspresji wybranych
genów był analizowany z wykorzystaniem reakcji
PCR wraz z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym (real-time PCR). Analiza ekspresji czterech
genów w obrębie mięśni czworogłowych uda
(Actb, Gapdh, Ppia i Srp72) pozwoliła na stwierdzenie, że degradacja transkryptów mRNA tych genów
znacząco koreluje z PMI.
Podsumowując: badanie to może reprezentować paradygmat w ocenie czasu zgonu i stać
się uzupełniającym, a zarazem alternatywnym
narzędziem dla wielu tradycyjnych metod
estymacji PMI. 

Na podstawie: Sampaio-Silva F. i wsp. 2013 PloS ONE 8(2):
e56507. doi:10.1371/journal.pone.0056507.

marihuany. Zmniejsza również ryzyko kontaminacji oraz pozwala na analizę śladowych
ilości DNA. Ponadto naukowcy analizowali
chloroplastowy DNA (cpDNA), który występuje
w większej liczbie kopii w każdej z komórek oraz
jest bardziej odporny na degradację niż jądrowy
DNA. W doświadczeniu naukowcy posłużyli się
30-letnimi nasionami marihuany oraz nowszymi próbkami chmielu zwyczajnego (Humulus
lupulus) jako blisko spokrewnionej rośliny.
cpDNA marihuany zawiera dwa wyróżniające
ten gatunek geny oraz kilka polimorfizmów, które posłużyły za wzór dla sond rozróżniających
badane próbki. Te eksperymentalne badania
pozwoliły na wyraźne odróżnienie
C. sativa, nawet przy niskich stężeniach DNA.
Na podstawie: Johnson C. i wsp. 2013 J Forensic Sci 58(2)
doi:10.1111/1556-4029.12055.

Przełom w entomologii sądowej

Na podstawie: Kakoi H. i wsp. J Forensic Sci 58(1)

Nowatorska metoda ustalania czasu zgonu
Określenie czasu zgonu (z ang. Post-Mortem
Interval, PMI) jest jednym z najtrudniejszych
zadań, jakich podejmują się w codziennej pracy
lekarze sądowi. Podczas pierwszych godzin
od chwili zgonu PMI ocenia się na podstawie
dostrzegalnych zmian, które zachodzą
w ciele martwego człowieka. Niemniej jednak
metody te pozostają mało wiarygodne,
a w wielu przypadkach po prostu niemożliwe
do zastosowania.

Marihuana (Cannabis sativa) jest
najczęściej wykrywanym narkotykiem
w Stanach Zjednoczonych.

W kryminalistyce zdarzają się przypadki, kiedy
identyfikacja ofiary tradycyjnymi metodami
okazuje się niezwykle trudna czy wręcz
niemożliwa. Z pomocą przychodzą owady.

Z

taką sytuacją mieli do czynienia śledczy,
którzy w Meksyku znaleźli spalone zwłoki,
w dodatku pozbawione rąk oraz stóp. Ciało
było w takim stanie, że patolog nie mógł określić
wieku ani płci ofiary. Co więcej, twarz i szyja były
skolonizowane przez larwy różnych owadów.
Długotrwałe śledztwo doprowadziło wprawdzie
do wytypowania tożsamości ofiary, a nawet
odnalezienia potencjalnego ojca, ale próby
porównania profili mężczyzny z DNA wyizolowanym z resztek wątroby ofiary nie powiodły
się. Z pomocą przyszły właśnie owady…
Naukowcy przyjrzeli się bliżej larwom, które
żerowały na zwłokach. Wybrali kilka przedstawicieli dwóch rodzin (plujek oraz ścierwicowatych), a następnie przystąpili do izolacji DNA
ofiary z ich przewodów pokarmowych. Z każdego owada uzyskano niepełny profil STR (krótkich
tandemowych powtórzeń, analiza standardowo
wykonywana przy profilowaniu DNA), co jednak
pozwoliło potwierdzić tożsamość ofiary z prawdopodobieństwem 99,685 proc.
Entomologia sądowa to dziedzina nauki, która
poprzez analizę owadów i stopnia ich rozwoju na

archiwum dr. Szymona Matuszewskiego

Niedawno na łamach „Journal of Forensic
Sciences” ukazał się artykuł o kontrolach
antydopingowych w wyścigach konnych.

na rzecz wykorzystywania ich w sprawach sądowych, jest to, że do analizy wystarczają krótkie
fragmenty DNA o długości zaledwie 40-50 pz.
Wspomniane badania przeprowadzono z wykorzystaniem łącznie 378 próbek (obejmujących
krew, włosy i mocz) pozyskanych od koni pełnej
krwi angielskiej (thoroughbred). Wyniki tych
badań potwierdziły, że analizowany zestaw
26-Plex SNP może być z powodzeniem wykorzystywany do genotypowania w sprawach sądowych. Ponadto test dostarczył wiarygodnych
wyników przy użyciu mniejszej ilości DNA niż ta,
jaka jest wymagana do analizy markerów STR.
Należy jednak pamiętać, że analiza moczu,
nawet z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych technologii, wymaga zachowania
szczególnych warunków. Próbki nie mogą m.in.
być narażone na powtarzające się cykle zamrażania-odmrażania, gdyż skutkuje to obniżeniem
zdolności genotypowania.

Genetyka w przestępczości
narkotykowej

Craig Wactor/Shutterstock.com

Gergo Orban/Shutterstock.com

 enetyczny doping
G
testów antydopingowych

zwłokach przyczynia się do określenia daty śmierci
zmarłego. W przypadku znacznego rozkładu szczątków i znikomej ilości tkanek do badań umożliwia
również analizę toksykologiczną ofiary. Naukowcy
podejmowali już skuteczne próby analizy ludzkiego
DNA wyizolowanego z układu pokarmowego larw
żerujących na zwłokach. Do tej pory jednak badania
przeprowadzano w warunkach symulowanych.
W omawianym przypadku naukowcy doprowadzili

do identyfikacji genetycznej w warunkach naturalnych. Wynik potwierdziły późniejsze badania DNA
wyizolowanego z kości ofiary, jednak analiza owadów pozwoliła uzyskać profil genetyczny znacznie
szybciej. Ten przypadek może być przełomem
i daje nadzieję na rozwiązanie podobnych spraw,
gdy brakuje materiału do badań.
Na podstawie: Chavez-Briones M i wsp. 2013 J Forensic Sci
58(1) doi:10.1111/j.1556-4029.2012.02279.x.

Opracowanie: Joanna Gerc i Anna Ewa Radziszewska
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Rodzicielstwo

oznaczenie loci STR przybiera wartości liczbowe
(odpowiadające liczbie powtórzeń segmentów),
np. uzyskanie w locus (miejscu) D18S51 wartości 14
i 17 wskazuje, że w DNA badanej osoby znajdują
się dwie kopie badanego fragmentu, z których
jedna składa się z 14, a druga z 17 powtórzeń.
Może oczywiście zdarzyć się tak, że w danym locus
odnotowuje się tylko jedną wartość, co przeważnie oznacza, że badana osoba jest homozygotą
(względem danego locus), tzn. po obojgu rodzicach odziedziczyła taki sam fragment DNA.

do ustalenia

Kluczowa liczba loci

Rośnie liczba Polaków, którzy
decydują się na ustalenie
ojcostwa, a coraz częściej
również macierzyństwa
na podstawie badań
genetycznych. Zwiększa się
też liczba laboratoriów
oferujących takie usługi.
Warto się upewnić, czy
wybrane laboratorium
dysponuje odpowiednim
warsztatem, by
przeprowadzić badania.

P

Co oznaczają te wszystkie cyferki?
Każdy rzetelnie opracowany raport z badań
w kierunku ustalania pokrewieństwa – poza samą
sentencją, w której osoby odpowiedzialne za prowadzenie analiz potwierdzają istnienie pokrewieństwa lub jego brak – powinien zawierać informację
o zastosowanej metodologii badań, a także wynikach genotypowania każdej z próbek (najczęściej
w formie tabelarycznej). Obecnie standardową
metodą ustalania ojcostwa jest oznaczenie wartości pewnego zestawu tzw. autosomalnych loci
STR będących fragmentami DNA dziedziczonymi
po połowie od obojga rodziców. Cechą szczególną
tych fragmentów jest ich budowa – składają się
z powtórzonych wielokrotnie segmentów, dlatego
6

W atestacji badań DNA w zakresie ustalania pokrewieństwa,
w tym ojcostwa, na lata 2012-2013 uczestniczyło
13 laboratoriów. Atest uzyskały następujące laboratoria:
» Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu,
» Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
» Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
» Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
» Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
» Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ w Krakowie,
» Pracownia Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
» Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
» Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
» Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
» Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
» Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu.
Jedyne prywatne laboratorium, które zdecydowało się wziąć udział w atestacji,
tj. Centrum Badań DNA w Poznaniu, nie uzyskało atestu.

Foto: MNStudio/Shutterstock.com, L-A Thompson/Shutterstock.com

owodów do ustalenia rodzicielstwa jest
wiele. Jedni testują w ten sposób wierność
partnera, inni chcą się rozprawić z plotkami
czy domysłami znajomych, jeszcze inni potrzebują
określić stan faktyczny dla celów sądowych i spraw
alimentacyjnych. Niezależnie od powodu podjęcia
decyzji o przeprowadzeniu badań warto wiedzieć,
na czym one polegają. Ponadto należałoby dobrze
przemyśleć wybór placówki, której zostanie powierzone rozstrzygnięcie tak istotnych kwestii.

Międzynarodowym standardem jest badanie co
najmniej 15 loci typu STR, jednak w tym przypadku
zazwyczaj obowiązuje zasada: im więcej, tym lepiej.
Oczywiście nie wszystkie loci są tak samo informatywne i czasem dobrze dobrany zestaw 16 loci wniesie znacznie więcej niż 26 innych układów. Najważniejsze – wbrew pozorom – jest nie tyle zbadanie
jak największej liczby różnych fragmentów DNA, ile
uzyskanie odpowiednio wysokich wskaźników statystycznych, tj. PI (Paternity Index) – szansy ojcostwa
i p – prawdopodobieństwa ojcostwa w przypadku możliwości potwierdzenia ojcostwa. W toku
rozległych analiz ustalono, że minimalnym progiem
uznania pary ojciec-dziecko za bezpośrednio
spokrewnioną jest przekroczenie wartości 100 000
dla PI (czyli p > 99,999 proc.), co jest określane jako
prawdopodobieństwo graniczące z pewnością.
O wykluczeniu, według rekomendacji Komisji Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny
Sądowej i Kryminologii, orzeka się w przypadku
wystąpienia niezgodności między domniemanym
ojcem i dzieckiem w co najmniej czterech loci.
Oba wskaźniki, tj. PI i p, są od siebie zależne, a ich
wartości wynikają z częstości występowania w populacji fragmentów DNA oznaczonych u badanych
osób. Na wartość PI duży wpływ ma uwzględnienie w analizach materiału pobranego od matki
dziecka, dlatego jest to standard w badaniach dla
celów sądowych. Warto wiedzieć, że w przypadku
potwierdzenia ojcostwa wskaźniki statystyczne
przy udziale matki w badaniu mają średnio tysiąckrotnie wyższe wartości niż wtedy, gdy porównaniom jest poddawany materiał pochodzący
jedynie od dziecka i domniemanego ojca.

Legendy miejskie
Niska świadomość społeczna prowadzi do
utrwalenia wielu mitów dotyczących analizy DNA
dla celów sądowych. Należy z całą stanowczością
podkreślić, że rzetelnie przeprowadzone badania
w kierunku ustalenia ojcostwa, w których uczestniczy doświadczony zespół o odpowiednim zapleczu analitycznym, dają praktycznie niepodważalne wyniki. Jedyne niemożliwe do rozstrzygnięcia
sprawy to takie, w których domniemany ojciec
ma brata bliźniaka monozygotycznego (ustalenie
ojcostwa byłoby w takich wypadkach możliwe jedynie z wykorzystaniem analizy całego genomu).

Wbrew powszechnej opinii zaistnienie w pojedynczym locus, pośród całego analizowanego panelu,
rozbieżności między domniemanym ojcem
a dzieckiem nie jest bezpośrednim wskazaniem
do wykluczenia ojcostwa. Zwłaszcza wówczas,
kiedy wartości PI i p nadal są dość wysokie.
W znacznej większości takich sytuacji niezgodność
wynika z zaistnienia mutacji w DNA dziecka, co
jest zjawiskiem stosunkowo częstym. Zazwyczaj
dotyczy zwiększenia lub zmniejszenia liczby
powtórzeń o jedną jednostkę, jednak udokumentowano również zmiany obejmujące nawet pięć
powtórzeń. Co ważne, wykorzystywane w gene-

Standardowym
materiałem
wykorzystywanym
w procedurze
genetycznego
ustalania ojcostwa
jest wymaz pobrany
z wewnętrznej
strony policzka

tyce sądowej loci STR znajdują się w większości
przypadków w części DNA pozbawionej genów,
zatem wystąpienie jakiejkolwiek mutacji w tym
obszarze nie jest powodem do niepokoju. Z tego
samego względu wyniki badań identyfikacyjnych
zazwyczaj (poza szczególnymi przypadkami) nie
dostarczają żadnych informacji o cechach badanych osób, w tym chorobach. Pojedyncze rozbieżności w genotypach dziecka i domniemanego ojca
mogą również wskazywać, że ojcem biologicznym
jest jego bardzo bliski krewny.

Wiek nie wpływa na wynik,
transfuzja i przeszczep – mogą
Wyniki badań genetycznych w kierunku
pokrewieństwa pozostają jednakowe niezależnie od rodzaju materiału dostarczonego do
laboratorium, co zresztą stanowi podstawowe
założenie nowoczesnej identyfikacji osobniczej. Jeśli próbka nie zostanie zanieczyszczona

ludzkim materiałem, to uzyskany w toku badań
profil będzie taki sam dla plamki krwi, wymazu
policzkowego, szczoteczki do zębów używanej
przez osobę badaną czy jej włosów. Na rezultat
(ustalony genotyp) nie wpływają ani wiek dawcy
próbki ani żadne przyjmowane przez niego leki.
Jedynym problemem w przypadku badania materiału niestandardowego może być jego jakość
i ilość dostępna do analiz. Czynnikami istotnie
zmieniającymi wynik natomiast są niedawna
transfuzja krwi i przeszczep szpiku kostnego.
Chociaż genetyczne ustalanie ojcostwa jest obecnie metodą z wyboru w postępowaniu sądowym,
nie można przeceniać wartości testów genetycznych w określaniu innego rodzaju pokrewieństwa.
Mówiąc najkrócej – nie każdą tezę można w pełni
udowodnić na podstawie analizy genomu. Jest tak
choćby w przypadku spraw dotyczących przyrodniego rodzeństwa – wówczas nie jest możliwe zbadanie dodatkowych członków rodziny, a wartości
prawdopodobieństwa pokrewieństwa nie często
przekraczają 70 proc., co obiektywnie rzecz ujmując, pozostaje wynikiem nierozstrzygającym.

Atesty, dyplomy i certyfikaty
Samodzielne zweryfikowanie jakości badań
przeprowadzanych w laboratoriach genetycznych
jest praktycznie niemożliwe. Oferta analizy ponad
20 loci (w standardzie) wydaje się obiecująca,
jednak warto się upewnić, czy wybrane laboratorium dysponuje odpowiednim warsztatem, aby
w ogóle przeprowadzać takie badania. Najważniejszą zmienną jest tu czynnik ludzki. Stosunkowo
wiarygodnym dowodem jest posiadanie przez
laboratorium aktualnych certyfikatów badań
międzylaboratoryjnych ukończonych – co istotne
– z wynikiem pozytywnym w pełnym zakresie
analiz. W jaki sposób zweryfikować jakość samego
atestu i certyfikatu, dowiedzą się Państwo z lektury
materiału „Gwarancje jakości”, opublikowanego
w bieżącym numerze „Genetyki + Prawa”.
Niektóre certyfikaty są przekazywane uczestnikom
w formie atrakcyjnych graficznie zaświadczeń
i dyplomów, inne zostają ogłoszone na stronach
jednostki prowadzącej certyfikację. Najważniejszy
organ genetyki sądowej w Polsce, tj. Komisja Genetyki Sądowej działająca przy Polskim Towarzystwie
Medycyny Sądowej i Kryminologii, nie tylko prezentuje wyniki prowadzonej co dwa lata atestacji na
swojej stronie internetowej, ale również publikuje
je na łamach „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” oraz przekazuje Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, prokuraturom okręgowym, prezesom
sądów okręgowych i dziekanom Naczelnej Rady
Adwokackiej. Niestety, nadal nie istnieje przepis,
na mocy którego każde laboratorium zajmujące się
genetyką sądową byłoby zmuszone cyklicznie weryfikować jakość oferowanych przez siebie badań
w niezależnym programie atestacyjnym.

Urszula Rogalla
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metody badawcze
Dzięki specyficznym właściwościom
fizykochemicznym włosy przedstawiają
niekwestionowaną wartość jako źródło
informacji w badaniach toksykologicznych,
kryminalistycznych, a nawet archeologicznych.

O pożytkach
z dzielenia
włosa na czworo
A

naliza toksykologiczna włosów umożliwia
odtworzenie historii zażywania danego
ksenobiotyku w okresie determinowanym
długością włosa. W ten sposób czas, w którym
można daną substancję wykryć, jest znacznie
dłuższy (tygodnie, miesiące, lata) niż w przypadku krwi i moczu (godziny i dni). Zaletą tego
alternatywnego materiału biologicznego jest jego
trwałość, nieinwazyjność pobierania oraz brak
szczególnych wymogów co do przechowywania.
Chcąc wykorzystywać analizę w praktyce, należy
zrozumieć podstawowe mechanizmy chemiczne
i farmakologiczne, w wyniku których ksenobiotyk
i jego metabolity pojawiają się w strukturze włosa.

Czym one są?
Włosy są zrogowaciałymi tworami naskórka
pokrywającymi skórę. Najwięcej włosów (u człowieka) znajduje się na skórze głowy, pod pachami
oraz w okolicy narządów płciowych. Włos składa
się z łodygi wyrastającej nad powierzchnię skóry
i korzenia osadzonego w skórze. Jego głównym

składnikiem jest keratyna. Za kolor odpowiada
występująca w owłosieniu melanina.
Włosy rosną cyklicznie – wyróżnia się trzy etapy
ich wzrostu: anagen, katagen i telogen. W korzeniu wyróżnia się dwie części: stałą i ulegającą
zmianom w czasie wzrostu. Średnio 85 proc.
włosów na głowie znajduje się w fazie anagenu,
która trwa od dwóch do pięciu lat. W tym okresie
cebulki są dobrze wykształcone z wyraźnym wybrzuszeniem zawierającym komórki macierzyste,
których intensywne namnażanie zapewnia wzrost.
W katagenie następuje zmniejszenie wielkości
cebulek włosa i szybkości rozmnażania komórek.
W okresie telogenu, trwającym od pięciu do
sześciu tygodni, ma miejsce intensywna redukcja
mieszków i korzeni włosów – dochodzi do zahamowania wzrostu i ich wypadania. W końcowej
fazie telogenu następuje wytworzenie nowej
macierzy włosa i sprzężenie jej z nową brodawką.
Powstaje nowy włos, mocno osadzony w mieszku.
Po upływie 7-10 dni wzrastający włos pojawia się
na powierzchni skóry. Miesięczny przyrost włosa

wynosi średnio 1 cm (Society of Hair Testing)
i zależy od takich czynników jak: przynależność
rasowa, zróżnicowanie osobnicze, odżywianie,
ewentualne zmiany patologiczne w organizmie.
Mimo wielu lat badań nie w pełni wyjaśniono mechanizm inkorporacji związków chemicznych w macierz włosa. Za podstawową drogę uznaje się bierną
dyfuzję substancji z krwi do szybko rosnących komórek mieszka włosowego. W procesie keratynizacji
i okluzji substancje są sukcesywnie zatrzymywane
w łodydze podczas jego wzrostu. Po wydostaniu się
włosa ponad powierzchnię skóry skład chemiczny
jego łodygi praktycznie się nie zmienia.

Miesiąc w centymetrze
Proces przenikania ksenobiotyków z krwi do
komórek włosa i stopniowe zabudowywanie
ich w komórkach ulegających keratynizacji to
podstawa analizy segmentowej, w której dane
odcinki włosa są badane pod kątem określenia
czasu ekspozycji na daną substancję. Jeśli wziąć
pod uwagę szybkość wzrostu włosów, lokalizacja ksenobiotyku w danym odcinku włosów
odpowiada momentowi jego obecności we krwi
w przeszłości. Każdy centymetr włosa zawiera
więc informację o okołomiesięcznej ekspozycji na
ksenobiotyk. Jednakże przyjęcie teorii o proporcjonalnej zależności stężenia związku we włosach
od stężenia we krwi jest zbytnim uproszczeniem.
Przeprowadzone dotychczas badania dowiodły, że
czynniki takie jak zanieczyszczenie ze środowiska
zewnętrznego lub korzystanie z zabiegów kosmetycznych na włosach wpływają na brak wyraźnej
zależności między dawką ksenobiotyku a jego
stężeniem we włosach. Ponadto dowiedziono, że
wykazują one zróżnicowane powinowactwo ze
zdolnością wiążącą w stosunku do poszczególnych związków. Naukowcy udowodnili, że związki
o charakterze zasadowym wbudowują się w większym stopniu niż związki o charakterze kwasowym czy obojętnym. Niektóre związki mogą być
transportowane do włosa z łoju i potu, już po jego
aktywnym wzroście. Jednak w tym przypadku są
one słabiej związane z włosem i w dużym stopniu
ulegają wypłukaniu podczas procesu mycia włosów na etapie przygotowania próbki do analizy.

*

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii do analizy toksykologicznej pobiera się pęczek włosów grubości ołówka,
obciętych tuż przy skórze w tylnej części okolicy
ciemieniowej. Pobrane włosy obwiązuje się nitką
lub gumką, oznakowując przy tym dolny, odcięty od
skóry koniec, i pozostawia do wyschnięcia w temperaturze pokojowej, po czym umieszcza się je w kopercie
papierowej, plastikowej lub w folii aluminiowej.
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Wpływ środowiska

Sposób pobierania materiału do badań

Fazy wzrostu włosa

Istotny wpływ na stężenie ksenobiotyków we
włosach ma ich przenikanie z otaczającego nas
środowiska. Zachodzi to w przypadku związków
lotnych oraz używek (nikotyna) i narkotyków (marihuana, heroina), które są palone i przedostają się
do ustroju drogą inhalacyjną.
Mimo że zjawisko inkorporacji ksenobiotyków
do włosów jest znane od ponad 100 lat (wykrycie
arszeniku we włosach w 1858 r.) i zostało opisane
w licznych pracach naukowych, to oznaczanie ksenobiotyków, takich jak substancje psychoaktywne,
środki odurzające, w tym leki, narkotyki, metabolity
alkoholu, w ramach ekspertyzy toksykologicznej

nie jest badaniem rutynowym. Oznaczenie ksenobiotyków we włosach bowiem jest możliwe po
odpowiednim przygotowaniu próbki włosów i jej
analizie przy użyciu czułych i selektywnych technik
analitycznych, takich jak spektrometria masowa
w połączeniu z chromatografią cieczową (LC/MS)
czy chromatografią gazową (GC/MS).

Inkorporacja
ksenobiotyków

KSENOBIOTYKI
WBUDOWANE
W MACIERZ

KORA
SKÓRA

TĘTNICA

ŻYŁA

Dla kogo analiza?
Zastosowanie metod badawczych o dużej czułości
umożliwia wykorzystanie próbek włosów w analizie
jakościowej i ilościowej toksycznych metali (np. ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci), pozwala na wykrywanie
i oznaczanie poziomu pestycydów, pierwiastków
promieniotwórczych i naturalnych składników
żywności. Z punktu widzenia toksykologii klinicznej
analiza włosów pozwala kontrolować efekty prowadzonej terapii lekowej, wykrywać uzależnienia
od narkotyków, kontrolować terapię w leczeniu różnych form uzależnień od narkotyków. Można także
monitorować wymaganą abstynencję od alkoholu
etylowego poprzez oznaczanie odkładającego się
we włosach glukuronidu etylu – jako metabolitu
etanolu i markera konsumpcji alkoholu. Ma to
zastosowanie w badaniach dopingu sportowców.
Analiza włosów jest wykorzystywana przez pracodawców w kontroli zażywania leków i narkotyków

przez pracowników wykonujących odpowiedzialne
zawody – lekarzy, pielęgniarki, pilotów, kierowców,
policjantów czy żołnierzy.

Utrwalone skutki przemocy
W toksykologii sądowej wyniki analizy włosów
mogą być przydatne pod kątem oskarżenia
w gwałtach dokonywanych pod wpływem narkotyków i środków obezwładniających. Praktycznym
zastosowaniem analizy włosów jest możliwość
ich wykorzystania do potwierdzenia podania tzw.
pigułki gwałtu. Stosowany w jej składzie kwas
gamma-hydroksymasłowy (GHB) charakteryzuje
się bardzo szybkim wchłanianiem do krwiobiegu
i łatwo przechodzi przez barierę krew-mózg, wywołując efekt adekwatny do podanej dawki. We krwi
GHB można wykryć w ciągu pierwszych 8 godzin
od zażycia, a w moczu – do 12 godzin. Z praktyki
wiadomo, że pobranie krwi i moczu od ofiary przestępstwa odbywa się w większości przypadków po
upływie 12 godzin, a co za tym idzie, potwierdzenie
użycia GHB jest w zasadzie niemożliwe. W związku
z powyższym analiza włosów kilka miesięcy po
zdarzeniu otwiera nowe perspektywy w zwalczaniu
tego procederu. Pozytywne wyniki badań uzyskuje
się również, analizując próbki włosów pobrane
w czasie sekcji ze zwłok czy nawet po ekshumacji.
Analiza włosów pozwala bardziej wnikliwie rozpoznać przypadek zejścia śmiertelnego. Pośmiertne
wykrycie ksenobiotyków we krwi dostarcza informacji na temat ich przyjęcia w krótkim czasie przed
zgonem, natomiast na podstawie analizy włosów
można uzyskać dane dotyczące wcześniejszego
leczenia farmakologicznego, przeszłości narkotykowej czy alkoholowej. W wielu przypadkach może to
pomóc w wyjaśnieniu nieoczekiwanych okoliczności zdarzeń, np. ujawnieniu dłuższego zażywania
narkotyków tłumaczącego zmiany osobowości,
nietypowe zachowanie osoby, wypadek czy
samobójstwo. Badania włosów są możliwe nawet
w przypadku zaawansowanego rozkładu zwłok.
O trwałości tego materiału biologicznego może
świadczyć fakt, że obecność nikotyny i kokainy
stwierdzono podczas badań włosów mumii pochodzących z Ameryki Południowej i Egiptu. 

Marzena Sykutera
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standardy i atestacje
jako dowód rzekomej wysokiej jakości swoich
badań dokumenty, które po bliższej analizie
świadczą o czymś wręcz przeciwnym.

GEDNAP
Dokumenty udziału w programie kontroli jakości
wyników badań DNA, wydawane przez Niemiecką Grupę ds. Profilowania DNA (German DNA
Profiling group – GEDNAP), zwane popularnie
atestami GEDNAP, są uznawane dość powszechnie za świadectwa dobrej jakości pracy laboratoriów, które je posiadają. Programy atestacyjne
prowadzone przez tę instytucję od ponad
20 lat opierają się na analizie próbek symulujących rzeczywiste ślady biologiczne, reprezentujących różne płyny ustrojowe oraz materiał referencyjny. Programy certyfikacyjne prowadzone przez
GEDNAP obejmują ocenę jakości badań DNA
jądrowego, mtDNA, badań wstępnych śladów
biologicznych i obliczeń statystycznych.
Corocznie organizowane są dwa ćwiczenia,
którym nadaje się kolejne numery, przykładowo
w 2012 r. przeprowadzono ćwiczenia nr 44 i 45.
Dysponując numerem ćwiczenia zawartym na
ateście, łatwo zatem obliczyć, z którego roku
dany atest pochodzi.

Gwarancje
Jak je czytać i co
z nich wynika?
Rozkodowujemy
najpopularniejsze atesty
i certyfikaty przydatne
w ocenie wiarygodności
laboratorium.
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ilka prostych reguł umożliwi samodzielną
interpretację najpopularniejszych rodzajów
dokumentów związanych z jakością badań
genetycznych oraz ocenę ich wiarygodności.
Z kolei opis nadużyć popełnianych przy prezentacji takich dokumentów pomoże uniknąć błędu.

Liczy się treść
W pracy laboratorium genetyki sądowej niezwykle istotne jest zapewnienie możliwie najwyższej
jakości prowadzonych badań. Dotyczy to zarówno
analiz prowadzonych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, jak i badań na zlecenie osób prywatnych. Zagadnienie to jest o tyle
istotne, że w ostatnich latach obserwujemy swego
rodzaju przenikanie się tych dwóch światów: coraz częściej i coraz śmielej instytucje zajmujące się

dotąd badaniami dla osób prywatnych angażują
się w działalność na rzecz policji, prokuratury
i sądów, oferując atrakcyjne terminy i ceny badań
oraz zapewniając o ich wysokiej jakości.
Praktyczna weryfikacja jakości badań prowadzonych w danym laboratorium jest kłopotliwa dla
laika, dlatego bardzo często ogranicza się do pytania o posiadane przez dane laboratorium atesty.
Oczywiście w większości przypadków odpowiedź
na takie pytanie brzmi: „Mamy wszelkie niezbędne atesty do prowadzenia naszej działalności”.
Problem w tym, że w przypadku genetyki sądowej
ważne jest nie tyle samo posiadanie atestu, ile to,
co stanowi jego treść. Ta zaś zwykle jest niezrozumiała dla osoby nieposiadającej specjalistycznej
wiedzy. Niestety, niektóre z laboratoriów wykorzystują niewiedzę swoich klientów, przedstawiając

Foto: Alexander Raths/Shutterstock.com
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Przykładowa
ilustracja zależności
między numerem
testu GEDNAP na
certyfikacie a rokiem
przeprowadzenia
ćwiczenia i wydania
danego certyfikatu

Zwyczaj
umieszczAnia
nieczytelnych
kopii certyfikatów
na stronach części
laboratoriów
przybrał swego
czasu takie
rozmiary, że GEDNAP
wystosował
do wszystkich
swoich uczestników
specjalne pismo
zabraniające
takich praktyk
pod karą odebrania
certyfikatów

Numer na
certyfikacie

Rok
przeprowadzenia
ćwiczenia

Rok wydania
certyfikatu

44 i/lub 45
42 i/lub 43
40 i/lub 41
38 i/lub 39
36 i/lub 37
34 i/lub 35
32 i/lub 33

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Wyniki dostarczone przez laboratoria, które
biorą udział w programie, są analizowane i na ich
podstawie wydawane są zaświadczenia o udziale
w danym teście. W naszym kraju te zaświadczenia zwykło się traktować jako atesty, choć sami
organizatorzy określają je słowem „certyfikat”.
Warto jednak pamiętać, że certyfikaty te nie
stanowią same w sobie informacji o wysokiej
jakości pracy danego laboratorium, lecz jedynie
opisują pokrótce wykonane badania i ich wyniki.
Aby dowiedzieć się, czy te wyniki są prawidłowe,
należy się wczytać w treść danego certyfikatu.
W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy certyfikat jest aktualny. Ponieważ badania dla celów atestacji kończą się w grudniu każdego roku, atest za
dany rok jest wydawany w pierwszej połowie roku
następnego. Zatem aktualny certyfikat GEDNAP
– z 2013 r. – jest wydawany na podstawie ćwiczeń
przeprowadzonych w 2012 r. (wspomniane wyżej
ćwiczenia nr 44 i 45). Z praktyki wiemy, że często
się zdarza, że w niektórych laboratoriach, jako
dowód wysokiej jakości badań, wykorzystywane są
certyfikaty GEDNAP uzyskane stosunkowo dawno,

Istotne informacje o numerze certyfikatu, zakresie badanych układów, zakresie
oznaczonych prawidłowo układów
w certyfikacie GEDNAP.
UWAGA: zakresy zaznaczone na żółto
i zielono muszą się pokrywać.

czasem nawet pięć lat (lub więcej) wcześniej.
Tymczasem sens udziału w atestacji polega na tym,
że należy jej się poddawać cyklicznie, najlepiej co
roku, aby wykazać, że oceniana w certyfikacie jakość badań nie jest jednorazowym, przypadkowym
„strzałem w dziesiątkę”, lecz rzeczywistą praktyką.
Zatem laboratorium faktycznie kładące nacisk na
jakość powinno być w stanie przedstawić serię
certyfikatów z kolejnych lat, świadczącą o utrzymywaniu wysokich standardów i kontrolowaniu
swojej pracy.
Drugim elementem certyfikatu GEDNAP, na który
należy zwrócić uwagę, jest opis badanych próbek.
Niektóre laboratoria bowiem decydują się na analizę jedynie próbek referencyjnych (ang. reference
samples), co można odczytać z treści certyfikatu.
Analiza taka jest znacznie łatwiejsza niż badanie
śladów biologicznych, niesie ze sobą zatem
mniejsze ryzyko popełnienia pomyłki. Niestety,
zdarza się, że laboratoria, które zdobyły certyfikat
GEDNAP na analizę próbek referencyjnych, przedstawiają go następnie jako dowód na umiejętność prowadzenia badań śladów biologicznych,
co jest poważnym nadużyciem, jeśli wziąć pod
uwagę istotne różnice trudności w badaniu obu
typów materiału.

Fragment
certyfikatu
GEDNAP
z mtDNA
mówiący
o tym,
ile próbek
oznaczono
prawidłowo.
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Nasz certyfikat GEDNAP
na obliczenia statystyczne.
Trzeci i ostatni element, na który należy zwrócić
uwagę, analizując certyfikat GEDNAP w dziedzinie
badań DNA, to zakres prowadzonych badań i ich
wyniki. Zakres badań jest przedstawiony w górnej
części certyfikatu GEDNAP w postaci listy nazw
układów (fragmentów DNA), które dane laboratorium poddało badaniom. Pod tą listą znajduje się
druga lista, zawierająca układy, które oznaczono
prawidłowo. Informację o jakości badań prowadzonych w danym laboratorium uzyskuje się przez
porównanie obu list widocznych na certyfikacie.
Jeżeli wyniki badań są zgodne z oczekiwanymi,
obie listy są identyczne, natomiast jeśli jednego
lub więcej układów nie oznaczono poprawnie,
nie znajdują się one na dolnej liście. Wystarczy
zatem policzyć układy wymienione na obu listach
obecnych na certyfikacie i porównać wyniki: jeżeli
sumy liczb układów na obu listach są identyczne,
to wszystkie badane układy zostały oznaczone
prawidłowo. Zdarza się, niestety, aż nazbyt często,
że jako dowód dobrej pracy laboratorium przedstawiane są certyfikaty, z których jasno wynika, że
nie wszystkie badane układy zostały prawidłowo
oznaczone. Innym, często spotykanym nadużyciem jest ograniczanie przez niektóre laboratoria
liczby badanych układów w celu zminimalizowania ryzyka pomyłki. W taki sposób można uzyskać
certyfikat potwierdzający, że dane laboratorium
oznaczyło prawidłowo np. 10 układów STR. Problem polega na tym, że techniki stosowane obecnie w laboratoriach genetyki sądowej wymagają
najczęściej oznaczania większej liczby układów,
np. 15 czy 16, powstaje zatem pytanie, dlaczego dane laboratorium nie zawarło w wynikach
swoich badań dla celów atestacji kompletnej listy
badanych układów, a jedynie wybrane.
Osobnego wspomnienia wymagają kwestie
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Atestacja PTMSiK
Komisja Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) prowadzi dwa programy atestacyjne: w zakresie badania
śladów biologicznych i analizy pokrewieństwa.
Programy te są realizowane w cyklu dwuletnim.
Uczestnictwo w każdym z tych programów polega
na poddaniu badaniom zestawu próbek symulujących rzeczywisty materiał poddawany analizie
w poszczególnych typach spraw. Po analizie wyników wydawane są atesty oznaczone indywidualnymi numerami i ważne dwa lata. Aktualne atesty
PTMSiK obejmują lata 2012 i 2013.
W przypadku atestu na badanie ojcostwa
stwierdza on po prostu, że dana jednostka taki

Atest na badanie DNA w śladach biologicznych wydawany przez PTMSiK.

atest posiada. W przypadku atestu na badania
śladów biologicznych wymienionych może być
kilka zakresów badań. Zakres podstawowy jest
to zestaw fragmentów DNA, których analiza musi
zostać przeprowadzona prawidłowo, żeby dane
laboratorium w ogóle uzyskało atest. Kolejne
zakresy badań obejmują dodatkowe fragmenty, pochodzące zarówno z DNA jądrowego, jak
i z chromosomu Y oraz mtDNA. Generalnie można
stwierdzić, że atest PTMSiK obejmujący cztery
zakresy badań (podstawowy, rozszerzony, Y-STR
i mtDNA) świadczy o wszechstronności laboratorium, podczas gdy atest wydany jedynie w zakresie podstawowym świadczy o ograniczonych
możliwościach badawczych danej placówki.
W programie atestacyjnym PTMSiK uczestniczą głównie jednostki naukowe i resortowe,
takie jak Zakłady Medycyny Sądowej, Instytut
Ekspertyz Sądowych i laboratoria policyjne. Jak
dotąd próby uzyskania atestu PTMSiK podjęły
dwa laboratoria prywatne, w obu przypadkach
bez powodzenia, i to zarówno w zakresie badań
śladów biologicznych, jak i pokrewieństwa.

CTS
Collaborative Testing Services (CTS) to firma wywodząca się z USA, oferująca szeroki zakres testów
międzylaboratoryjnych, których celem jest potwierdzenie prawidłowości pomiarów wykonywanych
w laboratoriach różnego typu. Testy z dziedziny
genetyki sądowej są jednymi z wielu oferowanych
przez CTS i obejmują analizę rezultatów badań
wstępnych i analiz genetycznych. Badanie profili
genetycznych może być prowadzone zarówno
w zakresie DNA jądrowego i chromosomu Y, jak
i mtDNA. Wyniki testów przeprowadzonych w danym laboratorium są umieszczane w zestawieniu
zbiorczym, dostępnym na stronie CTS. W zestawieniu tym każde z uczestniczących laboratoriów ma
indywidualny numer identyfikacyjny. Znając ten
numer, można sprawdzić wyniki dostarczane przez
to laboratorium w kolejnych latach.
Testy prowadzone przez CTS nie są zbyt popularne w polskim środowisku genetyków sądowych,
a przyczyną tego jest prawdopodobnie fakt, że
są nakierowane przede wszystkim na potwierdzenie działania danej metody i praktycznie nie
umożliwiają oceny innych możliwości danego
laboratorium, takich jak umiejętność pracy z małymi ilościami materiału biologicznego (kluczowa
w przypadku śladów biologicznych) czy umiejętność analitycznego myślenia. Testy CTS bowiem są
przygotowane w taki sposób, że zawierają stosunkowo dużo materiału biologicznego, co znacznie
ułatwia analizę, a ponadto ich opis jednoznacznie
sugeruje, z jakiego rodzaju materiałem mamy do
czynienia (krew, nasienie, mieszanina DNA itp.).
W przypadku oceny rezultatów testów CTS prowadzonych w danym laboratorium warto opierać
się na indywidualnych raportach, które otrzymuje każde laboratorium uczestniczące w teście.

kompetentna
ocena
certyfikatów
i atestów
pozwala na
wykluczenie
ze współpracy
laboratoriów,
które nierzetelnie
informują
o swoich
możliwościach

Monika Wisniewska/Shutterstock.com

związane z certyfikatami GEDNAP badań mtDNA
i obliczeń statystycznych.
W przypadku badań mtDNA formuła certyfikatu
określa, ile z badanych próbek zostało prawidłowo
oznaczonych. Oczywiście za wynik pożądany należy
uznać taki, w którym wyniki wszystkich badanych
próbek są zgodne z oczekiwaniami. Niestety, można
znaleźć laboratoria „chlubiące się” certyfikatami,
z których jednoznacznie wynika, że oznaczyły prawidłowo np. trzy z czterech badanych próbek. Taki
wynik najlepiej pozostawić bez komentarza.
Certyfikaty przyznawane przez GEDNAP za wykonanie analiz statystycznych odnoszą się w istocie
do obliczeń związanych z analizą mieszanin
DNA pochodzących od trzech osób. Co ciekawe,
stosunkowo niewiele laboratoriów decyduje się
na udział w tym ćwiczeniu, mimo że mieszaniny
DNA są dość często spotykane w praktyce analiz
śladów genetycznych. Tym większą wartość zatem
mają certyfikaty świadczące o prawidłowym wykonaniu takich obliczeń przez dane laboratorium.

Raporty te są w dyspozycji laboratorium i można
zażądać wglądu w ich treść, gdyż opieranie się
na wspomnianych wyżej wynikach dostępnych
publicznie, opatrzonych numerami referencyjnymi
jest obarczone pewną dozą niepewności. Można
bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której laboratorium, chcące przekonać klientów o poprawnych
wynikach swoich testów, przy braku takich wyników podaje numer referencyjny innego laboratorium jako swój. Klient korzystający z takiego numeru i publicznej listy wyników nie jest w stanie
stwierdzić, że wyniki, które sprawdza, rzeczywiście
zostały wygenerowane w laboratorium, które go
interesuje (!). Jedynym sposobem upewnienia
się, że analizowane wyniki faktycznie pochodzą
z danego laboratorium, jest wgląd w indywidualne podsumowania wyników, wysyłane przez CTS
do laboratoriów, lub uzyskanie z CTS potwierdzenia, że dany numer referencyjny rzeczywiście jest
przypisany do określonej placówki.
Na koniec warto podkreślić, że firma CTS nie nazywa generowanych przez siebie raportów atestami
czy certyfikatami, używanie zatem przez laboratoria uczestniczące w ćwiczeniach CTS określeń sugerujących, że posiadają „certyfikat” czy „atest” CTS,
jest nadużyciem, nie wspominając o pojawiającej
się niekiedy praktyce nazywania owych raportów
ze stosunkowo prostych analiz prestiżowymi.

ISFG
Każdego roku Angielskojęzyczna Grupa Robocza
Międzynarodowego Stowarzyszenia Genetyki

Sądowej (ang. English Speaking Working Group
of the International Society of Forensic Genetics
– ESWG ISFG) organizuje warsztaty poświęcone
różnym aspektom analizy ojcostwa i szeroko
pojętego pokrewieństwa. Jednym z elementów
tych warsztatów jest ćwiczenie międzylaboratoryjne, którego uczestnicy przeprowadzają analizę
pokrewieństwa na próbkach dostarczonych przez
organizatora. Wyniki tej analizy są następnie
poddawane ocenie przez panel ekspertów. Jeśli
weryfikacja wyników przebiegnie pomyślnie,
laboratorium uzyskuje certyfikat potwierdzający
ten fakt (podobnie jak w przypadku omawianej
wyżej atestacji PTMSiK).
Posiadanie certyfikatu ISFG, międzynarodowej
instytucji o uznanym autorytecie, z pewnością
dobrze świadczy o jakości pracy laboratorium.
Należy jednak pamiętać o zasadzie cykliczności
certyfikacji. Rzeczywistym odzwierciedleniem
jakości badań w danej placówce jest posiadanie
certyfikatów z kolejnych lat, dokumentujących
stałe dążenie do kontroli jakości swojej pracy.
Warto również pamiętać, że posiadanie certyfikatu ISFG w zakresie analizy pokrewieństwa nie
jest równoznaczne z potwierdzeniem zdolności
danego laboratorium do skutecznej analizy
śladów biologicznych. Pomimo pewnych podobieństw metodologie tych dwóch typów badań
dość znacznie się różnią, zatem laboratorium
chcące wykazać swoją zdolność do analizy śladów
biologicznych powinno zaprezentować adekwatny certyfikat.

Podejrzane utrudnianie
Z niniejszego omówienia wynika, że sprawdzenie
jakości pracy laboratorium przez analizę posiadanych przez nie certyfikatów i atestów wymaga
pewnej wiedzy i zaangażowania czasowego.
Dodatkowym problemem mogą być praktyki stosowane przez niektóre laboratoria, mające na celu
maksymalne utrudnienie dotarcia do właściwej
treści posiadanych przez nie dokumentów potwierdzających jakość prowadzonych badań. Zdarza
się bowiem, że posiadanie jakiegoś atestu czy
certyfikatu jest deklarowane np. na stronie internetowej danego laboratorium, jednak nie można
tam znaleźć zeskanowanej treści tego dokumentu.
Bywa też, że jakość skanu dostępnego na stronie
WWW jest tak niska, że niemal niemożliwe jest
odczytanie jego treści. Nie jest to zresztą zjawisko
specyficznie polskie.
Pomimo przeszkód i utrudnień czyhających na każdego, kto próbuje zweryfikować coraz szerszą ofertę
badań genetycznych, wydaje się, że wysiłek włożony
w taką pracę nie jest bezowocny. Po pierwsze, kompetentna ocena certyfikatów i atestów pozwala na
wykluczenie ze współpracy tych laboratoriów, które
nierzetelnie informują o swoich możliwościach. Po
drugie, kompleksowa ocena materiałów udostępnianych przez laboratoria świadczące usługi m.in. na
rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
pozwala na wyciągnięcie interesujących wniosków
co do obecnego stanu genetyki sądowej w Polsce.
Ale to już temat na zupełnie inny artykuł.
Marcin Woźniak
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Niewidzialne

W

XXI w., kiedy liczba seriali o tematyce kryminalistycznej konkuruje z liczbą reklam,
dla statystycznego Kowalskiego oczywiste jest, że plama krwi, włos albo ślad nasienia
ujawnione na miejscu przestępstwa pozwalają
uzyskać profil sprawcy i przy odrobinie cierpliwości (a może i szczęścia) prędzej czy później umożliwią powiązanie go z konkretną osobą. Czy jednak
można cokolwiek zdziałać, kiedy rzeczywistość
odbiega od barwnego scenariusza i pod pazurami
kota ofiary nie znajdujemy naskórka napastnika,
a odcisk buta nie wskazuje, że mamy do czynienia
z koneserem, który nosi trzewiki znanego włoskiego projektanta uszyte na specjalne zamówienie
w liczbie zaledwie dwóch par?

To jest napad!
Oddział banku w miasteczku liczącym niespełna
4 tys. mieszkańców został otwarty jak zwykle
punktualnie o dziewiątej. Początkowo ruch był
niewielki, jednak blisko południa w kolejce do
okienka czekało kilka osób. Klienci wchodzili
i wychodzili, nic przy tym nie budziło podejrzeń
pracowników. W pewnym momencie do budynku
weszło dwóch mężczyzn w kominiarkach. Jeden
z nich trzymał przedmiot, który pracownicy rozpoznali jako pistolet. Dlatego w obliczu żądania
gotówki, wypowiedzianego tonem wykluczającym wszelki sprzeciw, nie stawili najmniejszego
oporu. Obawa o życie swoje i klientów banku
była tak silna, że nikt nie myślał o odgrywaniu roli
bohatera. Kiedy sprawcy opuścili budynek, zabie-

rając łup wynoszący ledwie kilka tysięcy złotych,
niezwłocznie wezwano policję.

Czysta robota, a jednak…
Wstępne oględziny miejsca zdarzenia nie przyniosły żadnych rezultatów – sprawcy nie pozostawili
praktycznie żadnych śladów. W toku dalszych
działań operacyjnych jednak udało się nieopodal
budynku odnaleźć atrapę broni, która mogła
zostać porzucona przez uciekających w panice
sprawców napadu. Na rękojeści atrapy biegły
daktyloskop ujawnił częściowe odbicia linii papilarnych. Nie dawały one niestety większej nadziei
na identyfikację osoby, która trzymała przedmiot
w rękach. Wobec tego prowadzący sprawę prokurator zdecydował o przekazaniu dowodu rzeczowego do naszego Zakładu w celu podjęcia próby
wyekstrahowania tzw. wolnego DNA, mogącego
znajdować się na powierzchni przedmiotu.

Po pierwsze – uniknąć błędu
Wolny DNA ma jedną niezwykle istotną dla genetyka cechę – na powierzchniach występuje zazwyczaj
w niewielkich ilościach. W związku z tym jego analiza
wymaga dużej ostrożności, cierpliwości, a także
doświadczenia. W przeciwnym wypadku cała procedura może obrócić się wniwecz lub – co stanowi
jeszcze gorszą perspektywę – z uzyskanych wyników
zostaną wyciągnięte błędne wnioski. Dotyczy to
zresztą wszystkich eksperymentów obejmujących
badania tzw. LCN DNA (ang. Low Copy Number). Nie
jest tajemnicą, że niektóre sądy nie chcą dopuszczać

dowodów w postaci wyników badań LCN DNA
w obawie przed ich znikomą rzetelnością.
Fakt, nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której
niezbyt doświadczony biegły wydaje opinię – choć
zgodną z własnym sumieniem, to sprzeczną ze
stanem faktycznym. Przy analizie LCN DNA bowiem
zdarza się, że uzyskany profil jest niekompletny,
choć brak części alleli w żadnym wypadku nie
przesądza o nieobecności sprawcy na miejscu
zdarzenia. Z drugiej strony większa niż zwykle jest
także szansa pojawienia się dodatkowych alleli,
niepowiązanych z przestępstwem, a będących wynikiem późniejszej kontaminacji (przez techników
zabezpieczających miejsce zdarzenia lub bezpośrednio w laboratorium). Przy niewłaściwej interpretacji może to zostać wykorzystane jako dowód
pozostawienia śladu przez podejrzanego. Istnieje
jednak szereg wytycznych, których przestrzeganie
pozwala obniżać ryzyko popełnienia błędu niemal
do zera. Amplifikację każdego śladu należy np.
prowadzić co najmniej dwukrotnie i przedstawiać
jedynie wyniki tożsame. Z kolei w celu zachowania bezstronności eksperta i ograniczenia jego
podatności na (auto)sugestie zaleca się m.in., aby
podczas analizy wyników LCN DNA biegły nie miał
dostępu do wyników oznaczeń próbek referencyjnych. Pozwala to zapobiec sytuacji, w której biegły,
dokonując analizy uzyskanego śladu, podświadomie odczyta dwuznaczne piki na elektroforegramie
jako rzeczywiste allele, jeśli będą się pokrywały
z widzianym uprzednio profilem podejrzanego.

Profile szczątkowe
Biegli naszego Zakładu dokonali oględzin przekazanej przez policję atrapy broni i zdecydowali
o zabezpieczeniu materiału z dwóch (potencjalnie
dotykanych przez sprawców) okolic – rękojeści

uzyskanie wyników badania LCN DNA
może okazać się przełomowym
momentem śledztwa
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Oskarżenie jednak było oparte na poszlakach, więc
nie dało się jednoznacznie udowodnić podejrzanym
udziału w rabunku. Sama obecność w banku tuż
przed napadem mogła zostać wytłumaczona przez
obrońców na kilkanaście wiarygodnych sposobów.
Jedynym wyjściem było porównanie profili genetycznych mężczyzn ze szczątkowymi wynikami
analizy śladów na rękojeści i zamku atrapy pistoletu.
Profilu jednego z podejrzanych nie znaleziono
wśród oznaczonych mieszanin, co wykluczało fakt
trzymania przez niego „broni” (choć nie wykluczało
udziału w zdarzeniu). Występowanie alleli typowych
dla genotypu drugiego z mężczyzn udało się potwierdzić z bardzo wysokim prawdopodobieństwem
w mieszaninach uzyskanych z obu wymazów.

Ziarnko do ziarnka
Materiał dowodowy oparty na analizie śladów
biologicznych pod kątem obecności (lub braku)

specyficznych fragmentów DNA okazał się nieocenioną pomocą dla sądu i wraz z pozostałymi
zabranymi dowodami, tj. zdjęciami z monitoringu,
a w efekcie również zeznaniami samych podejrzanych, pozwolił na udowodnienie obu mężczyznom uczestnictwa w napadzie.
W tym miejscu na plan pierwszy wychodzi kwestia ostrożności, z jaką biegli powinni formułować konkluzje oparte na wynikach badania LCN
DNA. Opiniowanie w przypadku materiału zawierającego niewielką ilość DNA jest pełne pułapek,
które doświadczony biegły potrafi ominąć. Na
pewno więc nie powinny być powodem, dla
którego rezygnowano by z prowadzenia analiz
w sprawach, w których dostępność materiału jest
ograniczona.
Urszula Rogalla
Jacek Swobodziński

Interpretacja
trudnych śladów
W przypadku analizy śladu pochodzącego
od jednej osoby zazwyczaj szacuje się, z jaką
częstością oznaczony profil występuje
w populacji ogólnej. Ta metoda jednak nie
jest możliwa do zastosowania, kiedy w śladzie
znajduje się mieszanina DNA pochodząca
od dwóch lub więcej osób lub kiedy stopień
degradacji materiału (albo jego znikoma ilość)
nie pozwala na określenie pełnego profilu.
W takiej sytuacji warto wykorzystać metodę
RMNE (ang. Random Man Not Excluded) mającą
na celu oszacowanie prawdopodobieństwa,
z jakim losowo wybrana osoba z populacji
ogólnej nie mogłaby zostać wykluczona jako
dawca DNA znajdującego się w śladzie. Innymi
słowy, stosując RMNE, odpowiadamy na pytanie
o prawdopodobieństwo, z jakim uzyskany profil
pochodzi od zupełnie przypadkowej osoby.

Foto: Jaro2/Shutterstock.com, Mikeledrey/Shutterstock.com

Większość osób zapytanych, czy przy braku widocznego śladu
przestępstwa możliwe jest odnalezienie DNA sprawcy, zapewne
odpowie, że nie. Podobnym przeświadczeniem kieruje się
wielu sprawców przestępstw, również tych, którzy mają
skrupulatnie przygotowany plan działania. A jak jest naprawdę?

i zamka – poprzez przetarcie tych miejsc wacikiem
zwilżonym wodą destylowaną. Ze względu na wspomnianą wyżej specyfikę śladów uzyskanie pełnych
profili okazało się niemożliwe, natomiast profile
szczątkowe miały postać mieszanin pochodzących
odpowiednio od co najmniej dwóch i co najmniej
trzech osób. Nie stwierdzono wśród nich obecności
DNA pochodzącego od znanego dobrze lokalnej
policji mężczyzny skazanego wcześniej za drobne
kradzieże, a typowanego w pierwszej kolejności.
W toku śledztwa ujawnione zostały dodatkowe
okoliczności. W zapisie z monitoringu obejmującego wejście do banku chwilę przed napadem
widoczni byli dwaj mężczyźni, którzy rozglądali się
przez moment po sali i nie załatwiwszy niczego,
opuścili budynek. Takie zachowanie musiało wzbudzić podejrzenia śledczych. Obraz z kamery był dobrej jakości, więc jeszcze tego samego dnia udało
się zidentyfikować i zatrzymać obu mężczyzn.
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