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Drodzy Czytelnicy!
Okładkę „G+P” zdobi zdjęcie archeologa skrupulatnie odsłaniającego i oczyszczającego fragmenty szkieletu. Nie są to
jednak szczątki hominida sprzed setek tysięcy lat, a wyniki
badań nie zostaną opublikowane w „Science”. Ich wymiar
jest za to szczególny dla poznania prawdziwej historii Polski.
W bieżącym numerze naszego magazynu zdecydowaliśmy
się zamieścić wywiad z czterema specjalistami reprezentującymi cztery różne nauki – historię, medycynę sądową,
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typu środowiska. W najnowszym wydaniu „Forensic
Science International” opublikowano dane uzyskane
przez pracowników naukowych z Poznania, dotyczące analizy owadów zasiedlających zwłoki w otwartych
i leśnym siedliskach, znajdujących się na terytorium
centralnej Europy. Aktualne wyniki przeprowadzonych przez nich badań wskazuję, że takie gatunki jak
Lucilia sericata, Dermestes frischi, Omosita colon czy
niektórzy przedstawiciele gatunku Nitidula mogą
występować w roli swoistych wskaźników relokacji
zwłok z otwartych terenów wiejskich do siedlisk
leśnych. Ponadto obecność na zwłokach L. sericata
świadczy o niedawnym procesie przeniesienia zwłok,
ponieważ gatunek ten kolonizuje zwłoki tuż po
śmierci. Gatunek Oiceoptoma thoracicum unika zaś
hodowli na terenach otwartych i może być w związku
z tym wyznacznikiem przeniesienia zwłok z obszarów
leśnych do obszarów otwartych. Jak wynika z powyższych badań, rozwój entomologii sądowej wydaje się
istotnym narzędziem w rękach wymiaru sprawiedliwości, a w najbliższym czasie możemy spodziewać się
dalszych nowinek opartych na jej wykorzystaniu.

Mali kolonizatorzy
Syntetyczne kannabinoidy – nowe groźne narkotyki

genetykę i antropologię. Pracują oni ramię w ramię nad

pochowanym w zbiorowych mogiłach na terenie kwatery
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NASZA DZIAŁALNOŚĆ

„Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Dzięki wysiłkom

Na wszelki wypadek

tych badaczy, podejmowanym w ramach projektu Polskiej

Interdyscyplinarna Pracownia Rekonstrukcji Wypadków Komunikacyjnych jest

Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT), udało się

bardzo dobrze wyposażona w nowoczesny sprzęt do dokumentowania śladów

m.in. zidentyfikować szczątki majora Zygmunta Szendzielarza, ps. „Łupaszka”, legendarnego dowódcy V Wileńskiej
Brygady Armii Krajowej. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat
o „Łupaszce” i żołnierzach jemu podobnych mówiono nie

oraz analizy dowodów. Posiadamy m.in. oprogramowanie PC Crash – narzędzie
ułatwiające rekonstrukcję lub symulację zdarzenia drogowego. Oczywiście
samo oprogramowanie nie wystarczy, kluczową rolę odgrywają specjaliści.

inaczej jak tylko o „bandytach”. Jak ujawnił jeden z naszych
rozmówców, dr hab. Krzysztof Szwagrzyk z Instytutu
Pamięci Narodowej, członków grupy majora Hieronima
Dekutowskiego ps. „Zapora” – kolejnego zidentyfikowanego w ramach projektu PBGOT – osądzono, zabito i zakopano
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wywiad numeru

w mundurach Wehrmachtu, aby ich jeszcze bardziej znie-

Przywracanie tożsamości

ważyć. Przywrócenie tym ludziom pamięci i czci jest dziś

W latach 1948-1956 na kwaterze „Ł” chowano ciała ofiar komunistycznego

wymogiem elementarnej sprawiedliwości. Dobrze, że mają

reżimu, które na zawsze miały pozostać bezimienne. O wyzwaniach, trudach

w tym swój udział również genetycy.

i sukcesach rozmawiamy z członkami interdyscyplinarnego zespołu naukowego

Odtwarzanie kolejności zdarzeń nieodłącznie związa-

zajmującego się identyfikacją szczątków wydobytych podczas ekshumacji

ne jest ze specyfiką pracy wszystkich katedr medycyny
sądowej. Dlatego od pewnego czasu w strukturze naszej
jednostki znajduje się Interdyscyplinarna Pracownia
Rekonstrukcji Wypadków Komunikacyjnych, której eksperci
przygotowali specjalnie dla naszego kwartalnika krótkie
podsumowanie zakresu swojej działalności. Zapraszam do
lektury artykułu zatytułowanego „Na wszelki wypadek”,
który – jak wierzę – stanie się inspirującym wstępem do

prowadzonych na powązkowskiej „Łączce”.

J

12-13

metody badawcze
Jak na dłoni
wzbudza coraz większe zainteresowanie zarówno w medycynie sądowej, jak

tajemnicy obejmującej ich pracę i opiszą kilka ciekawych

i klinicznej. Są cennym materiałem diagnostycznym, dlatego że wiele

przypadków, z jakimi ostatnio przyszło im się zmierzyć. Tym

związków, w tym metale, substancje psychoaktywne czy leki, odkłada się

razem natomiast w części kazuistycznej odwołujemy się

w nich i daje możliwość ich wykrycia nawet po upływie kilku miesięcy od

do rzeczywistego wypadku drogowego, który stał się tłem

zażycia.

do zaprezentowania zawiłości i niespodzianek związasprawie, której celem było, chciałoby się rzec: „jak zwykle”,
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ustalenie przebiegu zdarzeń w oparciu o dostępny materiał

ciekawe przypadki

biologiczny, pojawiły się problemy, które niemal uniemoż-

Nocna kolizja

liwiły wskazanie sprawcy przestępstwa. Ich źródłem stał się
zabezpieczony materiał, który okazał się niewystarczający
dla rutynowo prowadzonych analiz. Szczęśliwe zakończenie
nie byłoby możliwe bez uporu śledczych, ich doświadczenia

Klasyczna sytuacja: sprawca potrącenia pieszego wypiera się winy, mataczy
w przekonaniu, że usunął dowody. Pierwsze testy wykazują brak obecności
ludzkiego DNA na karoserii. Impas... Pozorny. Sięgamy po badania

we współpracy z genetykami i dążenia do rozwiania wszel-

ukierunkowane na ustalenie sekwencji nukleotydowej cytochromu b (CYB).

kich wątpliwości. A może po prostu intuicji?

Jest przełom!

I wreszcie, zgodnie z zapowiedzią, w bieżącym numerze
kontynuujemy temat wykorzystywania alternatywnego
materiału biologicznego w badaniach z zakresu toksykologii
sądowej. Tym razem nasi specjaliści skoncentrowali się na
zaletach analizy paznokci, która – podobnie jak w przypadku opisywanych uprzednio włosów – pozwala wykazać
ekspozycję na wybrane substancje, a także prześledzić
zakres jej zmian w czasie. Po szczegóły odsyłam Państwa do
zamieszczonego na stronach 12-13 materiału zatytułowane-

Prof. dr hab. Tomasz Grzybowski
Kierownik Katedry Medycyny Sądowej
oraz Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej
Collegium Medicum UMK
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go „Jak na dłoni”.

ednak nawet eksperci często pozostają
bezradni, jeśli zwłoki zostały przeniesione.
Zdefiniowanie pierwotnych miejsc przechowy-

Analiza alternatywnego materiału biologicznego, takiego jak paznokcie,

całego cyklu materiałów, w którym nasi biegli uchylą rąbka

nych z codzienną pracą genetyków. W tej z pozoru prostej

Miejsca, w których dokonano zbrodni, mogą
być dla śledztwa nieocenionym źródłem
dowodów i wskazówek, chociaż umiejętność
ich znajdowania cechuje tylko najlepszych.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Tomasz Grzybowski, Katarzyna Skonieczna, Małgorzata Pyskir,
Jerzy Pyskir, Marzena Sykutera, Joanna Gerc
Foto na okładce: Krzysztof Szwagrzyk. Zostały podjęte wszelkie środki,
aby zawarte w publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu
oddania do druku. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez
pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.
Copyright © 2013 ZGMiS, wszelkie prawa zastrzeżone.

Redakcja, projekt graficzny, produkcja:
Novimedia Sp. z o. o. (Novimedia jest częścią
Wydawnictwa Zwierciadło) www.novimedia.pl
Zespół – Dyrektor Zarządzający: Robert ŁOBKO,
Project Manager: Piotr BARAN,
Dyrektor Artystyczny: Sylwester Dmowski,
Korekta: Daniel DZIAŁA,
Fotoedycja: Małgorzata PIETRUSZKA,
Produkcja: Robert JEŻEWSKI.

Copyright © 2013 Novimedia Sp. z o. o., wszelkie prawa zastrzeżone.

wania zwłok jest kluczowym zadaniem dla wielu
badaczy. Do tego celu wykorzystują oni widoczne
ślady znajdujące się na ciele denata, takie jak fragmenty roślin czy próbki gleby. Po raz kolejny okazuje
się jednak, że w takich przypadkach nieoceniona
pozostaje entomologia sądowa. Jej zastosowanie
opiera się na założeniu, że poszczególne gatunki
owadów kolonizują zwłoki w zależności od danego

Matuszewski S., Szafałowicz M., Jarmusz M. (2013) Insects
colonising carcasses in open and forest habitats of Central
Europe: Search for indicators of corpse relocation. Forensic
Science International 231: 234–239.

Syntetyczne kannabinoidy – nowe i groźne narkotyki
Liczba doniesień związanych z handlem
narkotykami i produkcją wielu zakazanych
substancji na światowym rynku, pomimo starań
policji, niestety nie maleje od wielu lat.

C

oraz częściej słyszy się o zsyntetyzowaniu nowych związków mających być legalnymi odpowiednikami znanych substancji psychoaktywnych. Te potencjalnie niebezpieczne i toksyczne
związki można nabyć zgodnie z prawem w wielu
sklepach internetowych – jednym z przykładów
takich produktów są syntetyczne kannabinoidy.
Na łamach „Forensic Toxicology” grupa polskich
naukowców opublikowała artykuł dotyczący
analizy występowania wspomnianych powyżej
związków w produktach określanych na naszym
rynku mianem dopalaczy (ang. herbal highs/legal
highs). Badacze z Polski przeanalizowali łącznie ponad 2000 produktów skonfiskowanych przez służby
ochrony porządku i zdrowia publicznego. Do identyfikacji składników psychoaktywnych wykorzystano nowoczesne techniki chromatografii gazowej
(GC-MS) i cieczowej (LC-QTOF-MS). Okazało się, że
najczęstszymi składnikami analizowanych produk-

Foto: J. Waszkiewicz/Reporter

wróceniem tożsamości ofiarom terroru komunistycznego,

Foto: Szymon Matuszewski

odzyskaniem obróconych w nicość kart historii – przy-

tów były związki stanowiące pochodną pierwszego
syntetycznego odpowiednika marihuany JWH-018.
Poza tym ponad 50% produktów zawierało dwa lub
więcej związków aktywnych. Ich mnogość wynika
z faktu omijania prawa przez handlarzy poprzez
wprowadzanie do obiegu dopalaczy niebędących
formalnie na liście substancji zakazanych
(a będących pochodnymi takich substancji). Należy
podkreślić, że ostatnia nowelizacja prawa antynarkotykowego z czerwca 2011 roku zaowocowała
spadkiem liczby dostępnych na rynku „dopalaczy”.
Niemniej jednak dostęp do tego rodzaju używek
jest w dalszym ciągu powszechny, dlatego też
powinno się w nieustanny sposób informować
o niebezpieczeństwie ich stosowania. Ponadto
stwierdzono, że występują wyraźne sprzeczności
co do składu ilościowego, jak i jakościowego oferowanych produktów. Niezbędne są zatem ciągłe
monitorowanie obecności nielegalnych produktów
na rynku i szybka ich identyfikacja. 
Zuba D., Byrska D. (2013) Analysis of the prevalence and
coexistence of synthetic cannabinoids in ‘‘herbal high’’
products in Poland. Forensic Toxicol 31: 21–30 DOI10.1007/
s11419-012-0159-0.

Opracowanie: Joanna Gerc
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Interdyscyplinarna Pracownia Rekonstrukcji
Wypadków Komunikacyjnych jest bardzo
dobrze wyposażona w nowoczesny sprzęt do
dokumentowania śladów oraz analizy dowodów.
Posiadamy m.in. oprogramowanie PC Crash – narzędzie
ułatwiające rekonstrukcję lub symulację zdarzenia
drogowego. Oczywiście samo oprogramowanie
nie wystarczy, kluczową rolę odgrywają specjaliści.

Na wszelki
S

zybki rozwój współczesnego świata przynosi wiele udogodnień, ale także nowych
zagrożeń. Wśród problemów cywilizacyjnych
jest bardzo duża liczba wypadków drogowych
i społecznych kosztów związanych z ich ofiarami.
Od początku XXI wieku w Polsce co roku Policja
notuje kilkadziesiąt tysięcy wypadków drogowych
(37 046 w 2012 roku) i kilkaset tysięcy kolizji
(339 581 w 2012 roku). W latach 2000-2008 co
roku ginęło w wypadkach ponad 5 tysięcy osób,
w ostatnich latach liczba ta nieco spadła, ale
nawet wyjątkowo „niska” liczba zabitych w 2012
roku to 3571 osób.
Wprowadzanie jakichkolwiek środków zaradczych
w celu zmniejszenia liczby i ograniczenia skutków
wypadków wymaga w pierwszej kolejności poznania ich przyczyn. W przeważającej większości
sytuacji powodem zaistnienia zdarzenia jest błąd
człowieka. Najczęściej za zaistnienie wypadku
odpowiada jeden lub kilku jego uczestników.
Do analizy postępowania uczestników zdarzenia
drogowego potrzebna jest próba rekonstrukcji
jego przebiegu. Możliwości rekonstrukcyjne
zależą bardzo mocno od jakości zebranego
materiału dowodowego – zarówno rzeczowego,
jak i osobowego. Bardzo ważny jest tu dokładny
opis śladów wypadku na miejscu oraz uszkodzeń
uczestniczących w nim pojazdów, a także opis
obrażeń, których doznali jego uczestnicy.

Pracownia na miarę potrzeb
Zebrane dowody są przekazywane specjalistom,
którzy na ich podstawie próbują odtworzyć przebieg zdarzenia drogowego. Duży stopień skomplikowania rozwiązywanych problemów, częsta
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konieczność spojrzenia na sprawę przez pryzmat
wielu dziedzin wiedzy sprawia, że czas oczekiwania na opinie specjalistyczne jest bardzo długi.
Zdarza się też, że przy ogromnej liczbie bardzo
rzetelnych opinii znaleźć można i takie, których
poziom pozostawia wiele do życzenia. Od kilku lat
trwa ogólnopolska dyskusja nad jakością opinii
biegłych w dziedzinie rekonstrukcji wypadków
drogowych. Krytyczna analiza pracy niektórych
biegłych była opisywana w mediach (np. „Motor”,
14 maja 2007) i przedstawiana w reportażach
radiowych i telewizyjnych.
Opisane powyżej fakty skłoniły Katedrę Medycyny
Sądowej Collegium Medicum UMK do włączenia
się w nurt badań dotyczących przyczyn i przebiegu wypadków. Od jesieni 2011 roku pod kierownictwem prof. dra hab. Karola Śliwki rozpoczęła
działalność Interdyscyplinarna Pracownia Rekonstrukcji Wypadków Komunikacyjnych. Specjaliści
z Pracowni to zarówno lekarze – medycy sądowi,
jak i asystenci z CM UMK – absolwenci prowadzonych m.in. przez pracowników Instytutu Ekspertyz
Sądowych studiów w zakresie ekspertyzy wypadków drogowych.
Pracownia jest bardzo dobrze wyposażona w nowoczesny sprzęt do dokumentowania śladów oraz
analizy dowodów. Posiadamy m.in. oprogramowanie PC Crash – narzędzie ułatwiające rekonstrukcję
lub symulację zdarzenia drogowego. Oczywiście
samo oprogramowanie nie wystarczy, kluczową
rolę odgrywają specjaliści odpowiedzialni za
wprowadzenie właściwych danych wejściowych
oraz krytyczną analizę uzyskanych wyników.
Ważnym zadaniem jest odpowiednia korelacja
obrażeń osób poszkodowanych z zebranymi na

Foto: archiwum KMS

wypadek
miejscu śladami i uszkodzeniami pojazdów. Jest to
możliwe dzięki ścisłej współpracy i często wielogodzinnym debatom lekarzy z osobami odpowiedzialnymi za obliczenia.

Odtwarzamy przebieg wypadku
Przed dokładną analizą zgromadzonych dowodów
dokonujemy między innymi oględzin miejsca
wypadku, oględzin śladów na zatrzymanych
pojazdach, pobieramy próbki oraz – jeśli jest taka
potrzeba – wykonujemy badania genetyczne. Jest
to potrzebne zwłaszcza w sytuacjach, w których
trzeba ustalić osobę kierującą pojazdem biorącym
udział w wypadku.
Na podstawie rozmieszczenia odrzuconych elementów pojazdów, ich wypadkowego położenia
oraz oceny uszkodzeń odtwarzamy, jeśli to tylko
możliwe, przebieg wypadku, wykonujemy analizę
czasowo-przestrzenną, rozważamy sposób zachowania jego uczestników. W dalszej części analizujemy, czy poszczególni uczestnicy zdarzenia mieli
możliwości uniknięcia wypadku, czy podjęli takie
próby i właściwie reagowali na stan zagrożenia.
Często zdarza się, że świadkowie podają bardzo
różne, niejednokrotnie sprzeczne wersje tego

samego wydarzenia. Specjaliści z dziedziny rekonstrukcji wypadków nie są oczywiście upoważnieni
do oceny dowodów osobowych, jednak mogą
pomóc organom procesowym poprzez weryfikację zeznań pod kątem ich zgodności z prawami
przyrody. Biegły może wskazać, które wersje
zdarzenia są sprzeczne z prawami przyrody, a co
za tym idzie – wykazać, że wypadek nie mógł
przebiegać w deklarowany sposób.

Od analizy do wniosków
Innym analizowanym problemem jest korelacja
możliwego postępowania uczestników wypadku
z odniesionymi obrażeniami. Za przykład niech
posłuży wypadek, w którym jeden z uczestników
doznał masywnego urazu głowy, siedząc z tyłu za
fotelem kierowcy. Poszkodowany młody chłopak
nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jednym
z zadań biegłych była ocena, czy zapięte pasy bezpieczeństwa pozwoliłyby na uniknięcie obrażeń.
W tym przypadku główny impuls uderzenia działał
z boku samochodu. Przeprowadzone symulacje
pokazały, że zarówno przy zapiętych, jak i niezapiętych pasach bezpieczeństwa siły działające na głowę poszkodowanego byłyby bardzo duże i w obu

sytuacjach doszłoby do rozległego urazu głowy.
Aktualnym rozwiązywanym problemem jest
analiza uderzenia pociągu w samochód osobowy, w którym jechały dwie osoby – jedna z nich
zginęła. Zadaniem biegłych jest ustalenie osoby
kierowcy samochodu osobowego, analiza zachowania uczestników oraz możliwości uniknięcia
wypadku.
Oczywiście przedmiotem badań Pracowni są nie
tylko wypadki, w których potrzebna jest opinia

interdyscyplinarna. Sporządzamy także opinie
czysto rekonstrukcyjne, które nie wymagają
rozważań specjalistów różnych dziedzin. Mamy
nadzieję, że nasze dotychczasowe doświadczenia
i umiejętność ścisłej współpracy specjalistów
z różnych dziedzin będą prowadzić do dalszego
rozwoju Interdyscyplinarnej Pracowni Rekonstrukcji Wypadków Komunikacyjnych w Katedrze
Medycyny Sądowej CM UMK.


Małgorzata Pyskir i Jerzy Pyskir

wypadku
* Wizualizacja
w programie PC Crash
Symulacja kolizji
Fiata 126 z drzewem (pokazane
moment kolizji
i położenia pośrednie do końcowego)
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Prof. Tomasz Grzybowski:
Jak zrodził się pomysł rozpoczęcia identyfikacji na powązkowskiej „Łączce”?

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk:
Od 2003 r. Oddział IPN we Wrocławiu przeprowadził szereg prac poszukiwawczych
szczątków ofiar komunizmu na Dolnym
Śląsku i Opolszczyźnie. Podstawą działań było
przekonanie o potrzebie nie tylko odnalezienia straconych, zmarłych i zamordowanych
w okresie stalinizmu, ale i podjęcia próby ich
identyfikacji za pomocą badań DNA; przywrócenia imion i nazwisk szczątkom, które przez
kilkadziesiąt lat „władza ludowa” ukrywała
przed społeczeństwem. Punktem zwrotnym
były masowe ekshumacje na polach 81 A i 120
Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu,

wykonywane w okresie od 10 października
2011 r. do 5 maja 2012 r. W tym czasie przeprowadzono na pełnym ich obszarze największe
w Polsce prace archeologiczno-ekshumacyjne
zakończone odnalezieniem i ekshumacją 299
grobów więziennych, z których wiele udało się
zidentyfikować. Doświadczenia z prac wykonanych w stolicy Dolnego Śląska przeniesione
zostały na kwaterę „Ł” Cmentarza Wojskowego
na Powązkach w Warszawie, na której w latach
1948-1956 pochowano blisko trzystu więźniów
straconych w więzieniu przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie. W trakcie dwóch etapów wykonanych tam w okresach lipiec-sierpień 2012 r.
i maj-czerwiec 2013 r. ekshumacji odnaleziono
szczątki 194 więźniów i zdołano zidentyfikować
17 spośród nich. Wśród przywróconych
poprzez badania genetyczne naszej

zbiorowej pamięci znajdują się m.in.:
legendarny mjr Zygmunt Szendzielarz,
ps. Łupaszko, i cichociemny mjr Hieronim
Dekutowski, ps. Zapora.

Prof. Tomasz Grzybowski:

Foto: Krzysztof Szwagrzyk, Marta Kuś

W latach 1948-1956 na
kwaterze „Ł” chowano ciała
ofiar komunistycznego reżimu,
które na zawsze miały pozostać
bezimienne. O wyzwaniach,
trudach i sukcesach
rozmawiamy z członkami
interdyscyplinarnego zespołu
naukowego zajmującego
się identyfikacją szczątków
wydobytych podczas
ekshumacji prowadzonych na
powązkowskiej „Łączce”.

Zespół pracujący przy identyfikacjach ma
charakter interdyscyplinarny. Czy zechcieliby Państwo przybliżyć zakres kompetencji
jego członków oraz nakreślić plan wspólnego działania?

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk:
Realizując prace poszukiwawcze i identyfikacyjne na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie,
ale też w wielu innych miejscach naszego kraju,
nie mogliśmy wykorzystać gotowych wzorców
postępowania, oprzeć się na opracowanych już

metodach badawczych. Najbliższe mogłyby
być działania prowadzone wobec ofiar mordu
katyńskiego i identyfikacji ofiar wojny w Bośni.
Jednakże w pierwszym przypadku identyfikacja osobnicza za pomocą badań DNA nie była
prowadzona, natomiast w drugim różnica polega na łatwym (w Bośni) dostępie do genetycznego materiału porównawczego od krewnych
i stosunkowo krótkim czasie, który upłynął od
chwili popełnienia masowych mordów w byłej
Jugosławii. Specyfika realizowanych w Polsce
badań spowodowała konieczność opracowania
nowej metody badawczej, bazującej na wiedzy
interdyscyplinarnego zespołu naukowego tworzonego przez antropologów, archeologów,
genetyków, historyków i medyków sądowych.
Nadrzędnym celem ich wspólnego
wysiłku jest przywrócenie tożsamości

Każde szczątki,
które trafiają do
polowej pracowni
oględzinowej,
poddawane są
szczegółowemu
opisowi.
sporządzany jest
protokół z oględzin
antropologiczno-sądowo-lekarskich.

odnajdywanym szczątkom, identyfikowanych następnie na podstawie badań
DNA. W unikatowym projekcie naukowo-badawczym biorą udział specjaliści z Instytutu
Pamięci Narodowej, Polskiej Bazy Genetycznej
Ofiar Totalitaryzmów, Instytutu Ekspertyz
Sądowych z Krakowa oraz Zakładów Medycyny
Sądowej ze Szczecina i Wrocławia. W stosowanym przez zespół procesie badawczym prace
podzielone są na trzy ściśle powiązane ze sobą
obszary działań: historycznych, sądowo-antropologicznych i genetycznych. Sekwencję
badań rozpoczynają poszukiwania i analiza
materiału archiwalnego wytworzonego przez
aparat represji państwa komunistycznego i innych źródeł historycznych (relacje świadków,
wspomnienia, dokumenty nekropolii, archiwalia administracyjne, plany budowlane, mapy).
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Wywiad

Identyfikacja
przedgenetyczna
obejmuje
pracochłonne
analizy łączące
oględziny
lekarsko-antropologiczne
z danymi
identyfikacyjnymi
dotyczącymi ofiar
z uwzględnieniem
topografii pola
z pochówkami

wywiad
Bezcenne – mimo swej niekompletności
i specyfiki – są dokumenty Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, Urzędów
Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej,
więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości, dostarczające informacji zarówno
o życiu i działalności ofiar komunizmu,
jak i o ich cechach antropologicznych
(wiek, wzrost, przebyte urazy, postrzały, stan uzębienia). Drugim polem działań
zespołu są badania sądowo-antropologiczne,
prowadzone przez medyka sądowego, polegające na opracowaniu i interpretacji materiału
zebranego w trakcie ekshumacji, spełniające
wymogi metodologii badań naukowych i zarazem zgodne z regułami tworzenia ekspertyz
sądowo-lekarskich i kryminalistycznych.
Równolegle prowadzone są przez genetyków
badania DNA pozwalające na identyfikację
ofiar realizowane w Polskiej Bazie Genetycznej
Ofiar Totalitaryzmów w Szczecinie oraz Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, według
obowiązujących na świecie standardów.

Prof. Tomasz Grzybowski:
Jakie problemy napotykali Państwo na
poszczególnych etapach prac? Co można powiedzieć o przyczynach śmierci na
podstawie ustaleń medyczno-sądowych?
Na jakie pytania odpowiedziały badania
antropologiczne?

Dr n. med. Łukasz Szleszkowski:
Ekshumowane szkielety poddane są standardowym procedurom sądowo-lekarskim
stosowanym podczas identyfikacji szczątków
NN osób. Tryb postępowania nie różni się
zasadniczo od procedur stosowanych na co
dzień w zakładach medycyny sądowej. Każde
szczątki poddane są pełnym oględzinom
sądowo-lekarsko-antropologicznym,
dokonywanym przez zespół złożony z antropologa sądowego i medyka sądowego. Z czynności tych sporządza się protokół oględzinowy
uwzględniający przede wszystkim dane istotne
w identyfikacji. Integralną częścią protokołu
jest szczegółowa i obszerna dokumentacja
fotograficzna z oględzin. W czasie oględzin
zwracamy szczególną uwagą na wszystkie te
elementy szkieletu, które mogą być wykorzystane w ustaleniu profilu biologicznego, np.
spojenie łonowe czy końce mostkowe. Duży
nacisk kładziemy na dokumentowanie
wszelkim cech identyfikacyjnych o znaczeniu
indywidualnym, jak stany po przebytych
złamaniach, postrzałach, urazach odłamkowych. Dużą część dokumentacji fotograficznej
stanowią zdjęcia stanu uzębienia, w szczególność śladów po leczeniu stomatologicznym lub
protetycznym. Z chwilą zakończenia prac
ekshumacyjnych i oględzinowych nie kończy
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się praca zespołu medyczno-antropologicznego z ośrodka wrocławskiego. Rozpoczyna się
biegnący równolegle z badaniami genetycznymi proces typowania identyfikacyjnego, które
nazywamy identyfikacją przedgenetyczną. To
bardzo żmudny proces analizowania wyników
oględzin sądowo-lekarsko-antropologicznych
z danymi identyfikacyjnymi dotyczącymi ofiar
przy uwzględnieniu topografii pola z pochówkami. Po doświadczeniach z dwóch masowych
ekshumacji ofiar represji politycznych w Polsce
z lat 1944-1956, przeprowadzonych z IPN na
Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu
i Kwaterze „Ł” Powązek Wojskowych w Warszawie, nie mamy wątpliwości, że każde kolejne
badane miejsce w Polsce będzie wymagało
indywidualnego sposobu postępowania. Po
wrocławskich ekshumacjach, gdzie przebadaliśmy szczątki 299 więźniów, mieliśmy nadzieję,
że wykorzystamy zdobyte doświadczenia
w Warszawie. Jednak metodyka typowania
identyfikacyjnego opracowana podczas
badania Osobowic kompletnie nie
sprawdziła się w przypadku Powązek.
Wymagało to stworzenia niejako ad hoc
innej metodyki badawczej dostosowanej
do charakteru pochówków. Jak dotąd
dzięki niej udało nam się wytypować
konkretne groby i przyporządkować
określone szczątki konkretnym osobom.
Wstępne badania identyfikacyjne oprócz
ciągłej analizy i weryfikacji danych wymagają
stałej współpracy z innymi członkami zespołu
PBGOT – historykiem czy genetykiem
sądowym. Charakter pochówków, stan
szczątków czy przede wszystkim stan danych
medycznych identyfikacyjnych dotyczących
ofiar sprawia, że praktycznie jedynym
i ostatecznym narzędziem identyfikacji
osobniczej pozostają badania genetyczne.
Jednak identyfikacja nie jest jedynym celem
naszych badań. Oględziny sądowo-lekarskie
szczątków mają na celu również dokumentowanie różnego rodzaju zmian urazowych, jak
również ustalenie najbardziej prawdopodobnej
przyczyny zgonu. Ofiary represji z lat 1944-1956
to przede wszystkim więźniowie skazani
wyrokami sądów na karę śmierci, przeważnie
wykonanej przez rozstrzelanie. Dlatego też
jednym z głównych zadań medyka sądowego
jest ustalenie sposobu wykonania egzekucji
w tym czasie, co stanowi jeden z kierunków
badawczych. Trzeba podkreślić, że badania te
mają charakter pionierski, bo jak dotąd na taką
skalę nie analizowano tych zagadnień. Wyniki
badań wskazują jednoznacznie, że więźniowie
nie byli rozstrzeliwani przez pluton egzekucyjny zgodnie z obowiązującymi wówczas
przepisami, ale ginęli od strzału w potylicę.
Mechanika urazu o takim charakterze
powoduje znaczną destrukcję czaszek, co

wiąże się z koniecznością ich rekonstrukcji
poprzez sklejenie ze sobą licznych odłamów
kostnych. W części przypadków stan szczątków
wynikający z kilkudziesięcioletniego okresu
przebywania w ziemi lub rodzaj śmierci (np.
egzekucja przez powieszenie) nie pozwalają na
ustalenia dotyczące przyczyny zgonu.
Ustalenia sądowo-lekarskie formułowane
są zgodnie z rygorystycznymi zasadami
opiniowania, co wyklucza możliwość
nadinterpretacji danych.

Mgr Agata Thannhäuser
Każde szczątki, które trafiają do polowej
pracowni oględzinowej, poddawane są
szczegółowemu opisowi – sporządzany jest
protokół z oględzin antropologiczno-sądowo-lekarskich. Na podstawie cech morfologicznych kośćca ustalany jest profil biologiczny,
tj. płeć, wiek, wysokość ciała. Te trzy podstawowe parametry pozwalają na wstępne typowanie, do kogo dane szczątki mogą należeć.
Niezwykle ważne przy wstępnej identyfikacji są
cechy indywidualne, które znajdujemy na
szczątkach. Można tu wymienić m.in.
uzębienie, gdzie opisujemy stan po zabiegach
leczniczych i protetycznych, czy też stan po
przebytych urazach na kościach. Z każdych
oględzin sporządzana jest dokumentacja
fotograficzna, która stanowi dopełnienie protokołu. Na końcu każdego z protokołów
znajduje się podsumowanie, gdzie
wpisujemy najważniejsze dane ustalone
w czasie oględzin – dzięki temu łatwiejszy staje się proces identyfikacji
przedgenetycznej.

Prof. Tomasz Grzybowski:
Czy identyfikacja genetyczna wymagała
zastosowania jakichś niestandardowych
metod?

Dr n. med. Andrzej Ossowski:
Identyfikacja osobnicza jest wykonywana
w ramach projektu Polskiej Bazy Genetycznej
Ofiar Totalitaryzmów. Przeprowadzane badania
identyfikacyjne wymagały innego podejścia niż
w przypadku klasycznych identyfikacji
jednostkowych. Jeżeli chodzi o użyte metody
genetyki sądowej, to korzystamy w identyfikacjach z procedur badawczych standardowo
stosowanych w laboratoriach. Materiał
izolowany jest dwoma różnymi metodami
izolacji z dwóch różnych próbek pobranych ze
szczątków. W pierwszej fazie badań stosujemy
zestawy multipleksowe z markerami STR
zlokalizowanymi na chromosomach autosomalnych, ustalamy także profile męskie zestawami
z markerami zlokalizowanymi na chromosomie
Y. W przypadku pokrewieństwa po linii
matczynej wykonywane są badania mtDNA.
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Materiał dowodowy jest zabezpieczany
natychmiast po podjęciu szczątków z jam
grobowych. W przypadku identyfikacji Hieronima
Dekutowskiego przeprowadzono ekshumację
jego rodziców, ponieważ jedynymi żyjącymi
krewnymi były bratanice i siostrzenice. Prace,
jakie wykonujemy, są największym
zadaniem identyfikacyjnym w Polsce,
dlatego wymaga to innego podejścia
do badań. Przy identyfikacjach pracują
dwa laboratoria genetyki sądowej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie i Instytutu Ekspertyz

Sądowych z Krakowa oraz specjaliści
z Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach
bazy stworzono procedury postępowania
badawczego i protokoły DVI oraz powołano
zespół DVI. Do obsługi projektu stworzono
oprogramowanie będące bazą danych o ofiarach
i krewnych. Do kontaktu z rodzinami ofiar
otwarto infolinię oraz stworzono stronę
www.pbgot.pl.

Prof. Tomasz Grzybowski:
Czy projekt Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar
Totalitaryzmów ma charakter otwarty,

tj. czy istnieją perspektywy włączenia do
niego innych Polaków zamordowanych
podczas II wojny światowej, np. ofiar ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej?

Dr n. med. Andrzej Ossowski
Oczywiście, PBGOT jest bardzo szerokim
projektem, w tej chwili zajmujemy się
głównie identyfikacją ofiar pochowanych na
Łączce, natomiast nie jest to nasze jedyne
zadanie. Materiał porównawczy zbierany jest
od krewnych wszystkich ofiar XX-wiecznych
totalitaryzmów. Mamy nadzieję,

że w przyszłości uda nam się zidentyfikować większość odnajdowanych
ofiar. Już dzisiaj prowadzimy prace
nad identyfikacjami ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego. Udało nam się
zidentyfikować 9 rosyjskich jeńców wojennych zmarłych w niemieckiej niewoli, w tym
dwóch metodami genetycznymi, których
pochówki odnaleźliśmy w m. Linowno, woj.
zachodniopomorskie. 

BI

wywiad

wywiad

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk
Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Wrocławskiego. Historyk, doktor habilitowany, pełnomocnik
prezesa IPN do spraw poszukiwań nieznanych miejsc
pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944-1956. Kieruje
pracami poszukiwawczymi i ekshumacyjnymi ofiar komunizmu
w Polsce. Zajmuje się badaniem kadr, struktur, funkcjonowania
i skutków działalności komunistycznego aparatu przemocy.
Autor i współautor 20 książek i 160 artykułów dotyczących
terroru okresu stalinowskiego w Polsce.

Dr n. med. Andrzej Ossowski
Absolwent Wydziału Przyrodniczego oraz Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Asystent
w Katedrze Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie, pełnomocnik rektora do spraw
PBGOT. Specjalizuje się w genetyce sądowej, kryminalistyce
oraz archeologii pól bitewnych. W swojej pracy naukowej
zajmuje się procesem identyfikacji osobniczej od poszukiwań
ofiar aż do finalnej identyfikacji.

Dr n. med. Łukasz Szleszkowski
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
we Wrocławiu. Doktor nauk medycznych. Adiunkt w Katedrze
Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Specjalista medycyny sądowej. Zajmuje się opiniowaniem
sądowo-lekarskim w przypadku przestępstw przeciwko
zdrowiu i życiu, w szczególności ustalaniem przyczyny zgonu,
mechanizmu urazów oraz identyfikacją osób o nieustalonej
tożsamości. Współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej
w ogólnopolskim projekcie badawczym „Poszukiwanie nieznanych miejsc
pochówków ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956”. Brał udział
w dwóch największych masowych ekshumacjach ofiar powojennych represji
przeprowadzonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu i Kwaterze
„Ł” Powązek Wojskowych w Warszawie. Prowadzi badania nad sposobem
wykonywania kary śmierci przez rozstrzelanie w Polsce w latach powojennych.

Mgr Agata Thannhäuser

Zakrojone na
szeroka skalę
ekshumacje
wymagają stałej
współpracy
specjalistów
z różnych
dziedzin
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Antropolog sądowy. Absolwentka Wydziału Nauk
Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów
podyplomowych kryminalistyki na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii tej samej uczelni oraz
międzywydziałowych studiów podyplomowych archeologii
sądowej realizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim.
Asystentka w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu. Zajmuje się opiniowaniem
sądowo-lekarskim dotyczącym identyfikacji zwłok i szczątków
o nieustalonej tożsamości, a także prowadzi badania nad
obiektywną oceną wieku osób małoletnich prezentowanych
w materiałach o charakterze pornograficznym. Współpracuje
z Instytutem Pamięci Narodowej w ogólnopolskim projekcie
badawczym „Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówków
ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956”. Brała udział
w dwóch największych masowych ekshumacjach ofiar
powojennych represji przeprowadzonych na Cmentarzu
Osobowickim we Wrocławiu i Kwaterze „Ł” Powązek
Wojskowych w Warszawie.
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METODY BADAWCZE

leki i substancje,
* Wybrane
które oznaczono w paznokciach

Analiza alternatywnego materiału biologicznego,
takiego jak paznokcie, wzbudza coraz większe
zainteresowanie zarówno w medycynie sądowej, jak
i klinicznej. Są cennym materiałem diagnostycznym,
dlatego że wiele związków, w tym metale, substancje
psychoaktywne czy leki, odkłada się w nich i daje
możliwość ich wykrycia nawet po upływie kilku
miesięcy od zażycia.

(opracowano na podstawie badań prowadzonych w tut. Zakładzie i danych literaturowych)

Jak na dłoni

Jak osadzają się ksenobiotyki?
Paznokcie, podobnie jak włosy zwane przydatkami skóry, zbudowane są głównie z keratyny. Paznokieć „opiera się” na łożysku, po którym przesuwa się cała płytka podczas procesu wzrostu. Jego
wzrost zaczyna się od korzenia. Jest on ukryty pod
wałem paznokciowym zakończonym obrąbkiem
naskórkowym. To tu również powstaje keratyna, tu
znajdują się nerwy, naczynia limfatyczne, naczynia
krwionośne zapewniające dostarczanie substancji
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odżywczych do paznokcia. Komórki paznokcia
dzielą się w macierzy i w miarę nawarstwiania się
masy zrogowaciałej przesuwają się po łożysku
paznokcia w kierunku końca palca. Widoczna
część paznokcia to płytka – twarda, gładka i lekko
wypukła, pokrywająca koniec palca, którą popularnie nazywamy paznokciem, natomiast łożysko
paznokcia to tkanki położone bezpośrednio pod
płytką. Łożysko nosi paznokieć i go odżywia, ale
nie przyczynia się do jego wzrostu. W miarę jak
w macierzy powstaje keratyna, paznokieć wypychany jest w kierunku łożyska, gdzie przybiera
postać stwardniałej płytki, która nie jest już żywą
tkanką, nie posiada nerwów ani naczyń znajdujących się w łożysku.
Proces przenikania ksenobiotyków do paznokcia przebiega kilkoma drogami. Najważniejszą
z nich jest wprowadzanie związków w strukturę
paznokcia z krwi podczas dzielenia się komórek
w macierzy. Ponadto ksenobiotyki osadzają się
w dolnej części płytki paznokciowej podczas przepływu krwi przez łożysko paznokcia. Inną drogą
inkorporacji, podobnie jak w przypadku włosów,
może być narażenie środowiskowe. Ma to miejsce
na przykład w przypadku związków lotnych oraz
używek takich jak nikotyna czy narkotyków (marihuana, heroina), które są palone. Substancje te
wnikają poprzez pory i wiążą się z keratyną.

Od 3 do 6 miesięcy wstecz
Dwie główne drogi wbudowywania się ksenobiotyków w strukturę paznokcia, a mianowicie
za pośrednictwem macierzy i łożyska paznokcia,
składają się na bardzo złożony obraz historii ich

budowa
paznokcia

pobranie ich do badań. Zabezpieczony segment
paznokcia zawiera informację na temat ekspozycji
na ksenobiotyk, która miała miejsce 3-6 miesięcy
wcześniej. Jedynie w sytuacji, gdy materiał jest pobierany ze zwłok, można zabezpieczyć całą płytkę
paznokcia. Wówczas możliwe jest prześledzenie
szerszych przedziałów czasowych.

WAŁ BOCZNY PAZNOKCIA
OBRĘBEK
NASKÓRKOWY (SKÓRKA)

PŁYTKA
PAZNOKCIA

TYLNY WAŁ PAZNOKCIA

Różnice w paznokciach u nóg i rąk
WOLNY BRZEG
EPONYCHIUM

OBRĘBEK
NASKÓRKOWY
(SKÓRKA)
MACIERZ

OBŁOCZEK

EPONYCHIUM
PŁYTKA
PAZNOKCIA

ŁOŻYSKO
HYPONYCHIUM

zażywania. Jest on różny od tego, który uzyskamy
podczas analizy próbek włosów. W przypadku
włosów, mając na uwadze tempo ich wzrostu, każdy centymetr zawiera informację na temat około
miesięcznej ekspozycji na ksenobiotyk. Paznokcie
zaś rosną wolniej i dopiero po ich całkowitym odroście, czyli po upływie 3-6 miesięcy, możliwe jest

Foto: Shutterstock.com, archiwum KMS
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ak daleko wstecz możliwa jest analiza retrospektywna paznokcia? Aby odpowiedzieć na
to pytanie, musimy poznać budowę paznokcia
oraz mechanizm wbudowania związków w jego
strukturę.
Paznokcie, tak jak włosy, rosną w sposób ciągły.
Wzrost następuje w dwóch kierunkach na długość
i grubość. Przyrost jest uzależniony od tempa
podziału komórek w macierzy. Maksymalne
tempo wzrostu u danego człowieka jest uwarunkowane genetycznie. Paznokcie u rąk rosną 2-4
razy szybciej niż u stóp. Średni dobowy przyrost
płytki paznokciowej kciuka wynosi 0,1 mm na
dobę, przeciętnie od 0,5 do 1,2 mm na tydzień,
natomiast paznokcie u stóp wzrastają 0,03-0,04
mm na dobę. Całkowity odrost paznokcia od rąk
trwa około 3-6 miesięcy, natomiast od nóg średnio 12-18 miesięcy. Tempo wzrostu zależy od płci,
wieku (najszybciej rosną w 2. i 3. dekadzie życia,
z wiekiem wzrost paznokci jest coraz wolniejszy), diety, czynników dziedzicznych, pory roku
(szybszy wzrost paznokcia obserwuje się latem
aniżeli zimą).

- amfetamina/metamfetamina,
- leki przeciwpadaczkowe,
- leki przeciwdepresyjne,
- benzodiazepiny,
- kannabinoidy,
- kokaina/benzoiloekgonina,
- flukonazol, ketokonazol,
- terbinafina, itrakonazol, flukonazol,
- morfina,
- nikotyna/kotynina,
- hormony (estradiol, testosteron),
- pierwiastki śladowe
(arsen, kadm, chrom, ołów, żelazo, magnez, selen, tal, cynk),
- kwas salicylowy,
- acebutolol.

z momentem przyjęcia. Ponadto występują znaczne różnice między stężeniem ksenobiotyków
w paznokciach u nóg i rąk. Za wyższe stężenie ksenobiotyków w paznokciach u nóg w porównaniu
z paznokciami u rąk wydaje się odpowiedzialne
wolniejsze tempo wzrostu paznokci u nóg.
Oznaczenie ksenobiotyków w paznokciach, tak
jak we włosach, jest możliwe po odpowiednim

przygotowaniu próbki. Szczególnie istotnym
etapem jest przemycie paznokci z zanieczyszczeń
zewnętrznych, następnie rozdrobnienie, roztworzenie i odpowiednio dobrana procedura ekstrakcji
ksenobiotyku. Identyfikację oraz analizę ilościową
przeprowadza się przy użyciu czułych i selektywnych technik analitycznych, takich jak spektrometria
masowa w połączeniu z chromatografią cieczową
(LC/MS) czy chromatografią gazową (GC/MS).

Jeśli nie można pobrać włosów
Alternatywny materiał biologiczny, taki jak
paznokcie czy włosy, może być wykorzystywany do badań za życia, jak również w badaniach
pośmiertnych w toksykologii sądowej z uwagi
na to, że nie ulega takim zmianom rozkładowym
jak krew czy mocz. Ponadto pobieranie paznokci
i włosów do badań jest metodą nieinwazyjną,
zapewniającą większą wiarygodność otrzymanego materiału do badań (w przypadku niepewności
istnieje możliwość ponownego pobrania próby
lub jej porównania). Próby nie wymagają również
szczególnych warunków w czasie przechowywania i transportu. Analiza zarówno włosów, jak
i paznokci może być wykorzystana do retrospektywnego zobrazowania przyjmowania leku
w medycynie sądowej oraz toksykologii klinicznej.
Umiejętność oznaczania rodzaju i poziomu leku
w paznokciach jest szczególnie istotna wtedy, gdy
z uwagi na modę lub inne uwarunkowania u danego osobnika nie jest możliwe pobranie włosów.


Marzena Sykutera

Zakres stężeń ksenobiotyków w paznokciach jest
bardzo szeroki i jak wykazały badania, zależy od
ich właściwości fizykochemicznych. Przykładem
może być badanie stwierdzające, że niskie dawki
flukonazolu prowadzą do wysokich stężeń tego
związku w paznokciach w porównaniu z terbinafiną i itrakonazolem, co spowodowane jest
prawdopodobnie własnościami hydrofilowymi
flukonazolu i jego wysoką biodostępnością.
W przypadku substancji o bardzo krótkim czasie
półtrwania, takich jak kokaina lub 6-monoacetylomorfina, ich stężenie w paznokciach jest zazwyczaj wyższe niż ich metabolitów, co sugeruje, że
lipofilność jest istotnym czynnikiem, który wpływa
na powinowactwo analizowanej substancji do
keratyny. Stężenie leku w paznokciach może
korelować z dawką przyjmowanego leku, co wykazano w badaniach dotyczących terapii lekami
przeciwgrzybiczymi i haloperidolem. Stężenie
leków w paznokciach jest na ogół niższe niż we
włosach i jest w mniejszym stopniu skorelowane
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Nocna

kolizja

Klasyczna sytuacja: sprawca potrącenia pieszego wypiera się
winy, mataczy w przekonaniu, że usunął dowody. Pierwsze testy
wykazują brak obecności ludzkiego DNA na karoserii. Impas...
Pozorny. Sięgamy po badania ukierunkowane na ustalenie
sekwencji nukleotydowej cytochromu b (CYB). Jest przełom!

W

listopadową noc oficer dyżurny jednego z komisariatów policji przyjął
zgłoszenie telefoniczne o prawdopodobnym wypadku na jednej z podbydgoskich
dróg. Zgłoszenie złożył Zbysław H., mieszkający
nieopodal miejsca, w którym prawdopodobnie doszło do wypadku. Sytuacja wydarzyła
się około północy. Zbysław po długim dniu
pracy wracał wtedy samochodem do domu.
W odległości ok. 200 m od celu jego podróży
samochód, którym jechał, zaczął wyprzedzać
kierowca czarnej skody. W chwili gdy samochód
wyprzedzający znajdował się mniej więcej na
wysokości auta Zbysława, świadek zobaczył
bliżej nieokreślony cień, zarys postaci po lewej
stronie drogi, a następnie usłyszał potężny huk.
Po zakończonym manewrze wyprzedzania czarna skoda zjechała na pobocze i wysiadł z niej ok.
40-letni mężczyzna. Zbysław H. nie był pewny,
czy potrącona została jakaś osoba, czy może
uderzone zostało jakieś zwierzę. Zawrócił więc,
by sprawdzić to miejsce. Zza okna samochodu
nikogo nie było widać, więc Zbysław wrócił do
domu i powiadomił policję o całym zajściu.

Poszukiwany, poszukiwana
Około pierwszej w nocy patrol skierowany na
wskazane przez świadka miejsce rozpoczął przeszukiwanie terenu. Podczas pierwszej inspekcji
okolicy jadący wzdłuż drogi policjanci nie dostrzegli zza okna radiowozu nic niepokojącego.
Trudno się dziwić – był środek nocy, droga była
nieoświetlona, a widoczne było jedynie to, co
znajdowało się bezpośrednio w świetle reflektorów radiowozu. W trakcie drugiego objazdu
okolicy jeden z policjantów postanowił oświetlać boczny pas drogi latarką. W pewnej chwili
dostrzegł on poruszający się w przydrożnym
14

rowie bliżej nieokreślony obiekt. Funkcjonariusze zatrzymali się na poboczu i udali się w to
miejsce. W rowie leżał ok. 60-letni mężczyzna
z urazem głowy i otwartym złamaniem lewej
nogi. Policjanci ułożyli poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i bezzwłocznie zaalarmowali
pogotowie. Poszkodowany nie pamiętał, jak się
nazywa ani jak znalazł się w tym miejscu. Powiedział jedynie, że wydaje mu się, że potrącił go
jakiś duży samochód, prawdopodobnie tir.

Po nitce do kłębka…
Świadek zdarzenia – Zbysław H. – zapamiętał
numery rejestracyjne pojazdu, który uczestniczył
w stłuczce, więc policjanci szybko zidentyfikowali właściciela czarnej skody i ustalili adres jego
zamieszkania. Czarna skoda należała do Pawła
K. W toku oględzin samochodu funkcjonariusze
odnotowali naderwane lewe lusterko oraz stłuczoną w lewym dolnym rogu przednią szybę pojazdu.
W trakcie przesłuchania Paweł K. potwierdził, że
uszkodzenia powstały w miejscu i czasie, o których
wspomniał Zbysław H. Zaprzeczył jednak, że są
one skutkiem potrącenia człowieka, i wskazał, że
mogły powstać w efekcie uderzenia zwierzęcia.
Jak zeznał Paweł K., po zakończeniu manewru
wyprzedzania samochodu Zbysława H. i zjechaniu

na pobocze sprawdził on stopień uszkodzenia
auta, a następnie udał się pieszo na miejsce stłuczki. Trasę oświetlała mu jedynie latarka, którą miał
w telefonie komórkowym. Źródło światła było słabe, a noc ciemna – i w dodatku zaczął wtedy padać
deszcz. Zrobiło się nieprzyjemnie, jednak Paweł K.
nie ustawał w przeszukiwaniu terenu. Kiedy po ok.
15 minutach niczego niepokojącego nie zaobserwował, postanowił wrócić do swojego samochodu,
przekonany, że prawdopodobnie potrącił jakieś
zwierzę, a to – ranne – uciekło do lasu. W świetle
zaistniałych okoliczności osoby prowadzące
sprawę postanowiły zabezpieczyć ślady z pojazdu
Pawła K. Ponieważ na samochodzie nie były widoczne żadne wyraźne ślady biologiczne w postaci
np. plam krwi, zadecydowano, aby materiał pobrać na wymazówkę poprzez przetarcie lewego
dolnego rogu szyby samochodu, tj. potencjalnego
miejsca kontaktu poszkodowanego lub zwierzęcia
podczas stłuczki. Śledczy przekazali wymazówkę do naszego laboratorium z zapytaniem, czy
w zabezpieczonym materiale znajduje się DNA
człowieka i czy dla tego śladu można ustalić profil
genetyczny?
Zabezpieczony dowód poddaliśmy więc badaniu, które umożliwia detekcję wyłącznie ludzkiego, jądrowego DNA i jednocześnie pozwala na
określenie jego stężenia. Do tego celu wykorzystaliśmy bardzo prostą i szybką, bo możliwą do
przeprowadzenia w ciągu kilku godzin, metodę
– Real-Time PCR. W oparciu o specyficzny dla
jądrowego DNA człowieka test diagnostyczny,
przeprowadzony z wykorzystaniem metody Real-Time PCR, stwierdziliśmy jednak, że w badanym przez nas śladzie dotykowym nie znajduje
się ten materiał genetyczny. W międzyczasie do
prokuratora zajmującego się sprawą napłynęły
informacje, że poddany hospitalizacji potrącony
mężczyzna zmarł w szpitalu. Śledztwo utknęło
w martwym punkcie. Żadne nowe poszlaki
mogące wskazywać na udział innych osób w wypadku nie pojawiały się, a leśniczy, w efekcie
przeszukiwania okolic lasu położonych w pobliżu miejsca zdarzenia, nie natrafił na żadne ślady
rannej lub też padłej zwierzyny. Prokurator
postanowił więc rozwiać wszelkie wątpliwości
dotyczące ewentualnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym przez Pawła K.
i zlecił nam ustalenie, czy zabezpieczony w sprawie dowód może pochodzić od zwierzęcia.

Jakie to zwierzę?
Podjęliśmy zatem badania ukierunkowane na
ustalenie sekwencji nukleotydowej cytochromu
b (CYB). Charakterystyczną cechą tej sekwencji
jest to, że w dość znaczny sposób różni się ona
pomiędzy przedstawicielami różnych gatunków
(tzn. jest ona inna u psa, a inna np. u kota czy
myszy), ale jednocześnie jest prawie niezmienna
u przedstawicieli tego samego gatunku (tzn. jest
podobna np. u labradora i jamnika). Tym samym
CYB często wykorzystuje się w genetyce sądowej do określania przynależności gatunkowej.
W naszym laboratorium przeprowadziliśmy sekwencjonowanie tego markera molekularnego
dla zabezpieczonego ws. Pawła K. dowodu.

A jednak…
Wyniki były zaskakujące. Sekwencja CYB ustalona
dla śladu pozostawionego na przedniej szybie samochodu Pawła K. pochodziła od człowieka. Ktoś
mógłby zadać więc pytanie, jak to możliwe, skoro
wcześniejsze badania wykazały brak obecności
ludzkiego materiału genetycznego? Odpowiedź

ukryta jest w liczebnej przewadze oraz większej
odporności na uszkodzenia jednych cząsteczek
DNA nad drugimi zlokalizowanymi w różnych
miejscach pojedynczej komórki. W komórkach
ludzkich cząsteczki DNA występują nie tylko w jądrze komórkowym (tu zlokalizowany jest jądrowy
DNA), ale również w dużo mniejszych strukturach
zwanych mitochondriami (które zawierają mitochondrialny DNA, mtDNA). Należy jednak pamiętać, że w pojedynczej ludzkiej komórce somatycznej znajduje się jedno jądro komórkowe (z dwiema
cząsteczkami jądrowego DNA) i nawet do 1000
mitochondriów (a w każdym może znajdować
się do 10 kopii cząsteczek mtDNA). Tym samym
w obrębie komórki na pojedynczą cząsteczkę
jądrowego DNA może przypadać nawet do 5000
cząsteczek DNA mitochondrialnego. Ta przewaga
ilościowa ma bezpośrednie przełożenie na ostateczny wynik badań podjętych na niewielkiej ilości
komórek, jak ma to miejsce w analizie śladów
dotykowych. Teoretycznie bowiem jesteśmy w stanie uzyskać profil mitochondrialnego DNA nawet
z pojedynczej komórki, a do uzyskania profilu ją-

drowego DNA wymaganych jest kilka, kilkanaście
komórek. Z tego też względu ze śladu dotykowego
zabezpieczonego z samochodu Pawła K. mogliśmy
odczytać jedynie mtDNA. W celu sprawdzenia, czy
ślad ten może pochodzić od zmarłego w wyniku
wypadku mężczyzny, ustaliliśmy sekwencję dwóch
regionów hiperzmiennych mtDNA: HVS1 oraz
HVS2. Analiza porównawcza profilu mtDNA poszkodowanego oraz zabezpieczonego śladu wykazała całkowitą ich zgodność. Chociaż profil mtDNA
nie pozwala na jednoznaczną identyfikację osobniczą (mtDNA dziedziczony jest wyłącznie w linii
żeńskiej i dlatego profil mtDNA jest identyczny
u wszystkich dzieci jednej matki), to w świetle
zeznań świadków, opinii sądowo-lekarskiej oraz
późniejszych działań operacyjnych prokuratura
wystąpiła z wnioskiem przeciwko Pawłowi K. o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze
skutkiem śmiertelnym. 
Katarzyna Skonieczna
Imiona BOHATERÓW oraz niektóre
okoliczności sprawy zostały zmienione.
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CYB często wykorzystuje się w genetyce
sądowej do określania przynależności
gatunkowej. W naszym laboratorium
przeprowadziliśmy sekwencjonowanie
tego markera molekularnego dla
zabezpieczonego ws. Pawła K. dowodu.
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