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Patologia molekularna – 
nowa broń w rękach medyka 
sądowego. Co geny mogą 
powiedzieć o przyczynie śmierci?

Diagnoza 
z molekuły
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Ustalanie czasu zgonu na podstawie znalezionych na zwłokach owadów często okazuje się problema-
tyczne i nieprecyzyjne. Postępem w tej dziedzinie okazało się wprowadzenie identyfikacji genetycz-
nej opartej na analizie sekwencji COI. Kolejnym przełomem być może będzie wykorzystanie analizy 
ekspresji genów zależnych od wieku.

K lasyczne metody identyfikacyjne, polegają-
ce na analizie zewnętrznych cech morfolo-
gicznych, okazały się niewydolne. Aaron M. 

Tarone i David r. Foran – badacze z Michigan State 
University – postanowili sprawdzić, czy analiza 
ekspresji genów metodą rT-PCr podczas rozwoju 
muchy plujki o nazwie lucilia skórnica (Lucilia 
sericata) pomoże zwiększyć precyzję szacowania 
wieku tych muchówek w entomologii sądowej. 
Modelem zwłok ludzkich były ciała szczurów. 
Okazało się, że włączenie oceny ekspresji genów 

regulowanych rozwojowo do tradycyjnej analizy 
entomologicznej zwiększa precyzję ustaleń 
w sposób istotny statystycznie, co automatycznie 
umożliwia dokładniejsze określenie interwa-
łu pośmiertnego (PMI). Dotyczy to zwłaszcza 
poczwarek i larw w trzecim stadium rozwojowym. 
Czas pokaże, na ile to nowe podejście przyjmie się 
w praktyce.

Drodzy Czytelnicy
Tanatologia sądowo-lekarska to klasyczny dział medycyny 

sądowej badający zagadnienia związane ze śmiercią człowie-

ka. Ze zrozumiałych względów dla wymiaru sprawiedliwości 

zasadnicze znaczenie ma stwierdzenie, czy przyczyna śmierci 

była naturalna, czy gwałtowna, choć oba rodzaje śmierci 

mogą być następstwem zarówno nagłego, jak i powolnego 

procesu. W ustaleniach co do przyczyny śmierci tanatologia 

posiłkuje się przede wszystkim wynikami sądowo-lekar-

skiej sekcji zwłok, choć korzysta również z wyników badań 

histopatologicznych, biochemicznych czy toksykologicznych. 

Okazuje się jednak, że istnieje szereg przypadków, w których 

jednoznaczne określenie przyczyny śmierci napotyka na 

niemałe trudności. Dotyczy to przede wszystkim śmierci 

nagłych, dla których wyniki sekcji zwłok wsparte badaniami 

laboratoryjnymi nie dają jednoznacznego rozstrzygnięcia. 

Można tutaj wymienić przypadki nagłej śmierci sercowej, nie-

spodziewanej śmierci osób cierpiących na padaczkę, zespołu 

nagłej śmierci niemowląt czy zgonów związanych z zażyciem 

leków we właściwych dawkach terapeutycznych. 

Ponieważ każda nagła śmierć, szczególnie gdy dotyczy osób 

młodych, pozornie zdrowych, może budzić domniemanie 

śmierci gwałtownej, środowisko medyków sądowych szuka 

dodatkowych metod pomocnych w określaniu przyczyn 

takich niespodziewanych zgonów. nieoczekiwanie tanato-

logia sądowo-lekarska otrzymuje tutaj wsparcie ze strony 

genetyki molekularnej, zwłaszcza w przypadkach, gdzie 

istnieje podejrzenie co do genetycznych uwarunkowań 

śmierci. Jak wynika z zamieszczonego w bieżącym numerze 

„Genetyki i Prawa” wywiadu z prof. Burkhardem Madeą, 

kierownikiem Instytutu Medycyny Sądowej Uniwersytetu 

w Bonn (niemcy), powstało nawet nowe określenie – pato-

logia molekularna – stosowane w odniesieniu do całej grupy 

zastosowań biologii molekularnej w klasycznej medycynie 

sądowej, z wyłączeniem identyfikacji osobniczej i badań 

pokrewieństwa. Szczególne znaczenie należy tutaj przypisać 

badaniom farmakogenetycznym, bardzo pomocnym m.in. 

w określaniu przyczyn śmierci będącej następstwem zażycia 

leków czy trucizn. Jak wynika z artykułu przybliżającego tę 

problematykę, zamieszczonego w rubryce „Metody  

badawcze”, czynniki genetyczne odpowiadają za 15-30% 

międzyosobniczych różnic w metabolizmie leków, ale 

w przypadku niektórych substancji wartość ta może sięgać 

nawet 95%. 

W bieżącym wydaniu naszego magazynu powracamy 

również do zagadnień związanych z przewidywaniem 

cech fizycznych człowieka na podstawie analizy DnA. nasz 

rozmówca, prof. Wojciech Branicki z krakowskiego Instytutu 

ekspertyz Sądowych, autor wielu oryginalnych publikacji 

naukowych z tego zakresu, zdaje się być optymistą co do 

predykcji dalszych szczegółów wyglądu fizycznego człowie-

ka, takich jak morfologia włosów, skłonność do łysienia czy 

niektóre szczegóły wyglądu twarzy. Bez wątpienia analiza 

predykcyjna na stałe zagościła wśród nowych, obiecujących 

metod medycyny sądowej.

Dr hab. Tomasz Grzybowski, prof. UMK

kierownik Katedry Medycyny Sądowej 

Collegium Medicum UMK
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* Przełom w genetyce 
entomologiczno-sądowej*

Niemieccy uczeni poczynili ważny krok  
w kierunku wiarygodnej identyfikacji  
męskiego materiału genetycznego.

W marcowym numerze „Forensic Science 
International: Genetics” grupa berlińskich 
naukowców opublikowała wstępne wyniki 

swoich badań nad opracowaniem metody pozwa-
lającej pozyskiwać indywidualne profile z mieszanin 
męskiego DnA (tzw. haplotype-specific extraction). 
Dlaczego jest to takie ważne? Otóż o ile interpretacja 
wyników genotypowania w przypadku śladu pocho-
dzącego od jednej osoby nie nastręcza przeważnie 
większych trudności, o tyle prawdziwy problem 
pojawia się, kiedy dawców jest więcej. Oczywiście 
doświadczony biegły jest w stanie wyodrębnić 
poszczególne allele, ale nie haplotypy, a większa ich 
liczba rodzi poważne wątpliwości natury statystycz-
nej. W takim wypadku formułuje się tzw. hipotezę 

obrony i hipotezę oskarżenia oraz liczy iloraz szans 
(Lr) (vide „Genetyka i Prawo” nr 4(7)2009). To jednak 
często nie daje jednoznacznego rozstrzygnięcia! 
Wspomniane badania mają na celu zaadaptowanie 
metody stosowanej przy analizie układu HLA – 
rozdziału próbek diploidalnych na komponenty 
haploidalne. Wymaga to wprawdzie konstrukcji od-
powiednich sond, wykorzystania pirosekwencjono-
wania i dużego doświadczenia analitycznego (a poza 
tym budzi nadzieje na analizę wyłącznie męskiego 
chromosomu y), jednak w ten sposób, choć istotnie 
skomplikowany od strony technicznej, być może 
w niedalekiej przyszłości możliwe będzie wyodręb-
nianie profili poszczególnych dawców śladu.

Mieszaniny DnA – przeciwnik 
nie do poskromienia?*
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WątpliWości powstałe przy identyfikowaniu 

mieszaniny dna próbuje się wyjaśniać za 

pomocą statystyki. niestety, taka metoda 

bardzo rzadko prowadzi do 

jednoznacznego rozstrzygnięcia.
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 MeTODy BADAWCZe  nOWOśCI W GeneTyCe SąDOWeJ 

Ludzie nie tylko inaczej wyglądają, ale także inaczej metabolizują 
trucizny, takie jak leki, alkohol, narkotyki czy dopalacze. 
Wynika to z genetycznie uwarunkowanych odmienności 
na wielu poziomach: enzymów metabolizujących, 
transporterów przezbłonowych oraz punktów uchwytu 
(receptorów i innych białek). 

Kod
toksykologiczny

A  naliza polimorfizmu genetycznego szla-
ków metabolicznych jest coraz częściej 
doceniana i wykorzystywana w praktyce 

sądowej, ponieważ pozwala wytłumaczyć 
zaskakujące wyniki analiz chemiczno-toksyko-
logicznych.

Jak organizm rozprawia się 
z trucizną?

Cytochromy P450, czyli tzw. CyPy, to główne 
enzymy I fazy metabolizmu. Spośród poli-

morficznych enzymów metabolizujących 
ksenobiotyki to właśnie CyPy mają największe 
znaczenie w toksykologii. Izoformą niezwykle 
ważną z punktu widzenia praktyki sądowej jest 
CyP2D6, zwana hydroksylazą debryzochiny. 
Metabolizuje ona ponad 40 istotnych klinicznie 
leków kardiologicznych, opioidowych prze-
ciwbólowych i neuropsychiatrycznych (w tym 
przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych i prze-
ciwpsychotycznych), które często wykrywane są 
u ofiar śmiertelnych zatruć. Znanych jest około 

100 alleli CyP2D6, w tym ponad 20 znacząco 
zmieniających metabolizm leków z udziałem 
tego enzymu, przy czym częstość ich występo-
wania zależy szczególnie od pochodzenia etnicz-
nego. W populacji pochodzenia europejskiego 
największe znaczenie mają allele: CyP2D6*3, 
CyP2D6*4 i CyP2D6*5, odpowiadające za utratę 
lub obniżenie aktywności enzymu. 
 
Drugą grupą białek (stanowiącą obecnie 
przedmiot licznych badań) jest rodzina białek 

Co może usprawnić prace nad analizą  
minimalnych ilości DNA?

Od pewnego czasu wśród genetyków 
sądowych toczy się zagorzała dyskusja 
dotycząca metod postępowania z tzw. 

LtDnA (low-template DnA), czyli DnA występu-
jącym w śladzie w minimalnej ilości (powstałym 
np. w wyniku dotknięcia powierzchni). Specyfika 
tego rodzaju próbek polega na tym, że niezwykle 
łatwo ulegają zanieczyszczeniu i często nie po-
zwalają uzyskać pełnych profili. Udowodniono, że 
LtDnA zabezpieczony z powierzchni drewnianych 
daje lepsze rezultaty analiz niż choćby pozyskany 
z tkaniny czy szkła, jednak profil pozwalający na 
identyfikację udaje się wyodrębnić jedynie w 36% 
przypadków. Szansa zwiększa się dwukrotnie, 
jeśli osoba, która zostawiła ślad dotykowy, miała 
np. spocone dłonie. Osobnym problemem jest 
natomiast tzw. transfer wtórny, czyli zdarzająca 
się w ok. 10% przypadków sytuacja, w której 
na powierzchnię zostaje naniesiony DnA innej 
osoby, z którą główny dawca miał kontakt przed 
pozostawieniem śladu. niepełne profile z kolei 

często wskazują na wykluczenie, co ostatecznie 
może się okazać fałszywą konkluzją. Konieczne 
wydaje się zatem opracowanie jednoznacznych 
standardów pracy i orzecznictwa w przypadkach 
analiz LtDnA.

Opracowano na podstawie: D.J. Daly i wsp. 2011. Forensic 

Sci. Int. Genet. w druku, doi:10.1016/j.fsigen.2010.12.016;  

I. Quinones  i B. Daniel, 2011. Forensic Sci. Int. Genet. 

w druku, doi 10.1016/j.fsigen.2011.01.004; B. Budowle 

i wsp. 2009. Forensic Sci. Int. Genet. Suppl. Series 2: 

551-552 wraz z późniejszymi komentarzami.

Opracowali: Urszula Rogalla i Rafał Skowronek

Nie jest tajemnicą, że ustalenie genotypu osoby 
pozostawiającej ślad na miejscu zdarzenia to 
dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwa-
niem pozostaje nadal udowodnienie, że ślad 
powstał w tym samym czasie, w którym mogło 
dojść do przestępstwa.

Okazuje się jednak, że medycyna sądowa nie 
jest całkiem bezradna w przypadku jednego 
z najczęściej zabezpieczanych dowodów 

o charakterze biologicznym – włosów. Dzięki analizie 
tzw. współczynnika relatywnej ekspresji dwóch 
rodzajów cząsteczek rnA (18S i β-aktyny) możliwe 
jest oszacowanie czasu, jaki upłynął od momentu 
pozostawienia włosa do badania. Metoda ta ma jed-

nak pewne dosyć oczywiste ograniczenia – wymaga 
na przykład, aby ujawniony włos posiadał cebulkę. 
empirycznie wykazano również, że technika najlepiej 
sprawdza się dla próbek  „w wieku” do ok. 45-60 dni,  
natomiast w przypadku starszego materiału jej 
dokładność gwałtownie maleje. Mimo że nie jest to 
pierwsza podejmowana  przez naukowców próba 
określania wieku śladu, to żadna z nich nie rokowała 
tak dobrze. Możemy spodziewać się, że wkrótce 
opracowane zostaną kolejne metody określania 
wieku śladu na podstawie rnA, które uda się zaim-
plementować w codziennej praktyce.

Starzejące się ślady*

Opracowano na podstawie: C. Hampson, J. Louhelainen, 
S. McColl. 2011. „Journal of Forensic Sciences” 56: 359–365.

Kręta droga 
do celu*
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transportujących ABC. Jej przedstawiciel – gli-
koproteina P (ABCB1) – reguluje przechodzenie 
ksenobiotyku do wnętrza komórki. Może ona 
aktywnie wypompowywać lek na zewnątrz 
i w ten sposób uniemożliwiać jego metabolizm 
i/lub działanie biologiczne. neuvonen i współ-
pracownicy (2011) postanowili oszacować 
wpływ polimorfizmów pojedynczego nukle-
otydu (SnPs: 3435C>T, 1236C>T i 2677G>T) 
w genie ABCB1 na stężenie digoksyny u osób 
zmarłych, u których stwierdzono ten lek  
w krwi sekcyjnej. Wykazano dodatnią korelację 
między liczbą zmutowanych alleli a stężeniem 
digoksyny, ze szczególnym wskazaniem na płeć 
żeńską.

Badania molekularne w toksykologii 
sądowej – kiedy?

W ostatnim czasie na łamach „Forensic Science 
International” Musshoff wraz z zespołem (2010), 
w oparciu o pracę Holmgrena i Ahlnera (2006), 
przedstawili sytuacje w toksykologii sądowej, 
w których wykonanie genotypowania jest zale-
cane, do rozważenia lub niezalecane. 
Do pierwszej grupy należą dwie sytuacje, w któ-
rych współistnieją następujące ustalenia:
– wysoki stosunek macierzystego ksenobio-
tyku i jego metabolitu, podejrzenie zatrucia 
przypadkowego lub samobójczego, enzym me-
tabolizujący jest polimorficzny, brak interakcji 
z innymi ksenobiotykami;
– wysoki stosunek macierzystego ksenobiotyku 
i jego metabolitu, deklaracja lub dowody na 
przyjęcie leku zgodnie z receptą lub instrukcją, 
enzym metabolizujący jest polimorficzny, brak 
interakcji z innymi ksenobiotykami.
 
Badanie molekularne można natomiast roz-
ważyć w sytuacjach, w których współistnieją 
następujące ustalenia:
– wysoki stosunek macierzystego ksenobio-
tyku i jego metabolitu, podejrzenie zatrucia 
przypadkowego lub samobójczego, enzym 

Tak nazywane jest genotypowanie pośmiertne, 

którego celem nie jest identyfikacja osobnicza 

zmarłego czy ustalanie pokrewieństwa, ale 

określenie przyczyny śmierci. W kontekście tego 

artykułu może być to badanie polimorfizmu cyto-

chromów P450, metabolizujących lek (stwierdzony 

w materiale biologicznym zarezerwowanym ze 

zwłok), który prawdopodobnie spowodował 

śmiertelne zatrucie. Molekularna autopsja może 

jednak dotyczyć również genów związanych 

z tzw. „niewidzialnymi” chorobami, które nie 

pozostawiają po sobie zmian morfologicznych, 

uchwytnych podczas rutynowej sekcji zwłok, np. 

genów kanałów jonowych w zespole wydłużone-

go QT. Trzeba jednak pamiętać, że nowoczesne 

opiniowanie medyczno- i toksykologiczno-sądowe 

musi opierać się na całości poczynionych ustaleń: 

aktowych, makroskopowych (sekcyjnych), mikro-

skopowych (histopatologicznych), toksykologicz-

nych i – jeśli jest taka potrzeba – molekularnych.

losy ksenobiotyku w ustroju człowieka określa 

się akronimem lADME (liberation – uwolnienie, 

Absorption – wchłanianie, Distribution – dys-

trybucja, Metabolism – metabolizm, Excretion 

– wydalanie). Z punktu widzenia toksykogenetyki 

(nauki o genetycznie uwarunkowanej odpowiedzi 

organizmu na trucizny) najistotniejszy jest meta-

bolizm. Dzielimy go na trzy fazy: I – prowadzącą 

do powstania związków pośrednich w procesach 

utleniania i redukcji (z udziałem cytochromów 

P450), II – polegającą na sprzęganiu metabolitów, 

najczęściej z kwasem glukuronowym i siarkowym, 

oraz III – transport do- i odkomórkowy z udzia-

łem białek transportujących, głównie z rodziny 

ABC. Mutacje w genach kodujących białka I, II i III 

fazy mogą prowadzić do zmiany ich aktywności. 

W zależności od szybkości metabolizmu populację 

ludzką podzielono na osoby: szybko metabolizu-

jące (Extensive Metabolizers – EM), nadmiernie 

szybko metabolizujące (Ultrarapid Metabolizers 

– UM), o pośrednim metabolizmie (Intermediate 

Metabolizers – IM) oraz wolno metabolizujące 

(Poor Metabolizers – PM). Ci ostatni szczególnie 

narażeni są na przedawkowanie i zatrucie, nawet 

po przyjęciu dawek terapeutycznych. Uważa się, że 

czynniki genetyczne są odpowiedzialne za 15-30% 

międzyosobniczych różnic w metabolizmie leków, 

ale w przypadku niektórych substancji wartość ta 

może sięgać nawet 95%.

* Holmgren P, Ahlner J. Pharmacogenomics for forensic toxicology: Swedish experience. [in:] Wong SH, linder M, Valdes Jr R. (Eds.) Pharmacogenomics and Proteomics. 

AACC Press, Washington DC, 2006; pp. 295-299.

* Jin M, Gock SB, Jannetto PJ, Jentzen JM, Wong SH. Pharmacogenomics as molecular autopsy for forensic toxicology: genotyping cytochrome P450 3A4*1B and 3A5*3 

for 25 fentanyl cases. J Anal Toxicol. 2005; 29(7): 590-8.

* Koren G, Cairns J, Chitayat D, Gaedigk A, leeder SJ. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother. lancet. 2006; 

368(9536): 704.

* levo A, Koski A, Ojanperä I, Vuori E, Sajantila A. Post-mortem SNP analysis of CYP2D6 gene reveals correlation between genotype and opioid drug (tramadol)  

metabolite ratios in blood. forensic Sci Int. 2003; 135(1): 9-15.

* Musshoff f, Stamer UM, Madea B. Pharmacogenetics and forensic toxicology. forensic Sci Int. 2010; 203(1-3): 53-62.

* Neuvonen AM, Palo JU, Sajantila A. Post-mortem ABCB1 genotyping reveals an elevated toxicity for female digoxin users. Int J legal Med. 2011; 125(2): 265-9.

* Piotrowski P, Grzybowski T, Śliwka K. The possibilities of applying molecular biology techniques to forensic toxicology. Probl forensic Sci. 2003; 53: 7-21.

Molekularna 
autopsja

różnice 
w metabolizmie

PIśMIennICTWO

*

*

*Na to, jak organizm poradzi sobie z trucizną, 

wpływają pochodzenie etniczne i płeć 

człowieka, a konkretnie warianty 

genetyczne właściwe dla tych zmiennych. 

dna warunkuje również metabolizm – 

od niego bezpośrednio zależy, co się 

z nami stanie po zażyciu niebezpiecznej 

substancji. 

metabolizujący jest polimorficzny, możliwe 
interakcje z innymi ksenobiotykami;
– niezwykle wysoki lub niski stosunek macierzy-
stego ksenobiotyku i jego metabolitu, enzym 
metabolizujący jest polimorficzny, brak interak-
cji z innymi ksenobiotykami;
– niezwykle wysoki lub niski stosunek macierzy-
stego ksenobiotyku i jego metabolitu, enzym 
metabolizujący jest polimorficzny, możliwe 
interakcje z innymi ksenobiotykami;
– informacja o niepożądanym działaniu leków 
w przeszłości, enzym metabolizujący jest poli-
morficzny, brak interakcji z innymi ksenobioty-
kami;
– informacja o niepożądanym działaniu leków 
w przeszłości, enzym metabolizujący jest 
polimorficzny, możliwe interakcje z innymi 
ksenobiotykami;
– wysoki stosunek macierzystego ksenobiotyku 
i jego metabolitu, deklaracja lub dowody na 
przyjęcie leku zgodnie z receptą lub instrukcją, 
enzym metabolizujący jest polimorficzny, możli-
we interakcje z innymi ksenobiotykami.

Zaskakujące przykłady 
z praktyki

Badania genetyczne są najczęściej wykorzy-
stywane w analizie zatruć opioidami (meta-
bolizowanymi głównie przez układ cytochro-
mu CyP2D6), czyli: tramadolem, kodeiną, 
dihydrokodeiną, oksykodonem, etylomorfiną, 
metadonem i fentanylem, a także w zatruciach 
ecstasy, benzodiazepinami, lekami przeciwde-
presyjnymi, przeciwpadaczkowymi i prze-
ciwkrzepliwymi. Wyniki badań ofiar zatruć 
niektórymi z wyżej wymienionych substancji 
dały ciekawe rezultaty. Tramadol (lek przeciw-
bólowy) na przykład jest przekształcany przez 
CyP2D6 do znacznie bardziej aktywnych niż 
związek macierzysty metabolitów: ODT i nDT. 
Levo wraz z zespołem (2003) poddali analizie 
33 przypadki sekcyjne zatruć tym związkiem 
i stwierdzili, że wśród ofiar było wiele osób 

o fenotypie tzw. ultraszybkich metabolizerów 
(UM), czyli osób z genetycznie uwarunkowaną 
skłonnością do przedawkowania. Kodeina z ko-
lei, podobnie jak tramadol i dihydrokodeina, 
jest prolekiem, czyli wykazuje działanie biolo-
giczne dopiero po przekształceniu do morfiny. 
Koren i współpracownicy (2006) opisali przypa-
dek matki karmiącej piersią, która jednocześnie 
przyjmowała kodeinę w dawce 30 mg/dobę. 
W 13. dniu życia niemowlę niespodziewanie 
zmarło. Ustalono, że śmierć nastąpiła na skutek 
przedawkowania morfiny. Okazało się, że 
matka cechowała się fenotypem ultraszybko 
metabolizującym, a więc nieświadomie razem 
z mlekiem dostarczała swojemu dziecku śmier-
telną truciznę. Fentanyl to opioid stosowany 

w anestezji oraz leczeniu bólu przewlekłego. 
Jego toksyczność może być związana z allelami 
CyP: 3A4*1B i 3A5*3. Jin i współpracownicy 
(2005) zgenotypowali za pomocą pirosekwen-
cjonowania 25 próbek krwi osób zmarłych na 
skutek zatrucia tym lekiem. Wykazali, że homo-
zygoty CyP3A5*3 mają zaburzony (obniżony) 
metabolizm tego leku, a badanie genetyczne 
może być przydatne w wyjaśnianiu jego 
toksyczności. Leki przeciwkrzepliwe z grupy 
pochodnych kumaryny, takie jak warfaryna 
czy acenokumarol, są metabolizowane przez 
polimorficzny enzym CyP2C9. Ze względu na 
ich nadmierne działanie u osób wolno metabo-
lizujących może dojść do niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia krwawień.

Zmiany w podejściu
Kilka lat temu na łamach „Problems of Foren-
sic Sciences” Piotrowski i współpracownicy 
(2003) napisali: „W literaturze przedmiotu 
brakuje danych wskazujących na bezpośrednie 
zastosowanie badań toksykogenetycznych 
i farmakogenetycznych w toksykologii sądowej 
i z pewnością w chwili obecnej tego typu bada-
nia nie są stosowane rutynowo”. O ile można się 
zgodzić z drugą częścią tej opinii, o tyle pierwsza 
jest już nieaktualna. Szereg publikacji wskazuje 
na zasadność i przydatność genotypowania 
w określonych sytuacjach spotykanych w prak-
tyce toksykologiczno-sądowej. 

Rafał Skowronek, Rafał Celiński

Dla osób o fenotypie wolnych 
metabolizerów (PM) nawet powszechnie 

stosowane leki mogą okazać się 
silną trucizną

 MeTODy BADAWCZe 
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Urszula rogalla
Panie Profesorze, czy może Pan przybliżyć na-
szym Czytelnikom pojęcie medycyny spersona-
lizowanej i wyjaśnić, w którym miejscu spotyka 
się ona z genetyką sądową?

Prof. Wojciech Branicki
Od dawna wiadomo, że pacjenci mogą 
w indywidualny sposób reagować na stosowa-
ną terapię medyczną, np. na rodzaj leków czy 
ich dawkę. To, co dla jednego pacjenta może 
okazać się niezwykle skuteczne, dla innego 
może być wręcz niebezpieczne, mimo że obaj 
cierpią na to samo schorzenie. Koncepcja me-
dycyny spersonalizowanej zakłada, że terapia 
medyczna będzie dostosowana do indywidual-
nych cech pacjenta, które zdeterminowane są 
posiadanymi przez niego wariantami genów. 
Pomysł nabrał większego znaczenia po ozna-
czeniu sekwencji DnA genomu ludzkiego, 
co nastąpiło zaraz na początku XXI w. Pozyska-
nie tej wiedzy umożliwiło przeprowadzenie 
szczegółowych badań, które miały na celu 
identyfikację regionów w genomie człowieka, 
a w dalszej kolejności poszczególnych genów 
i polimorfizmów, które są odpowiedzialne za 
determinację określonych cech osobniczych, 
np. odpowiedzi na lek. Praktyczną konsekwencją 
pozyskania tej wiedzy ma być analiza predyk-
cyjna, polegająca na określaniu tych wszystkich 
indywidualnych predyspozycji poprzez badanie 
DnA. W tym miejscu właśnie medycyna sper-
sonalizowana spotyka się z genetyką sądową. 
Dla tej ostatniej odmienne są jedynie cechy, 
których określanie ma praktyczne znaczenie. 
W genetyce sądowej istotne będzie zbadanie 
regionów DnA związanych z determinacją 
cech fenotypowych mających znaczenie przy 
kreśleniu portretu sprawcy
 przestępstwa lub osoby zaginionej, której 
szczątki są przedmiotem badań. Myślę 
przede wszystkim o cechach fizycznych – 

O krok 
od odpowiedzi

na pytania o możliwości, jakie daje analiza 
predykcyjna, oraz o potencjalne pola jej 

wykorzystania w badaniach kryminalistycznych 
odpowiada dr hab. Wojciech Branicki, profesor 

Instytutu ekspertyz Sądowych w Krakowie (IeS).
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budowie ciała, pigmentacji – ale powinniśmy 
pamiętać, że przygotowanie na podstawie 
analizy DnA portretu psychologicznego, 
który uwzględniałby np. indywidualne 
skłonności do agresji czy depresji, mogłoby 
również być bardzo pomocne w wielu 
śledztwach. 

Urszula rogalla
W trzecim numerze naszego kwartalnika znalazł 
się wywiad z Panem dotyczący określania ko-
loru oczu na podstawie analizy DnA. Dwa lata 
dla genetyki to jednak bardzo długo – co udało 
się osiągnąć w dziedzinie predykcji fenotypu od 
tego czasu?

Prof. Wojciech Branicki
Te dwa lata przyniosły rzeczywiście parę 
interesujących doniesień na temat predykcji 
cech fizycznych. najbardziej dynamicznie 
rozwijają się wciąż badania nad predykcją 
pigmentacji. Grupa z rotterdamu, kierowana 
przez prof. Manfreda Kaysera, zaproponowała 
model matematyczny umożliwiający określa-
nie koloru oczu na podstawie analizy sześciu 
polimorfizmów w różnych genach. Obecnie 
predykcję kolorów skrajnych, czyli brązowego 
i niebieskiego, należy uznać za satysfakcjonu-
jącą. Alternatywnie dobre wyniki uzyskujemy 
również, prowadząc analizę predyktywną dla 
oczu sklasyfikowanych jako jasne i ciemne. 
Właśnie ukazał się nasz artykuł na temat 
interakcji genetycznych, które są istotne dla 
kształtowania koloru oczu człowieka. Obecnie 
testujemy, na ile uwzględnienie w modelu 
tych interakcji poprawia predykcję kolo-
rów pośrednich. Wstępne wnioski są dosyć 
zadowalające. na początku 2011 r. pojawił 
się artykuł prezentujący wyniki badań naszej 

grupy, współpracującej ze wspomnianą 
wcześniej grupą badawczą z rotterdamu, 
poświęconych predykcji koloru włosów. 
Wreszcie możliwa jest precyzyjna predykcja 
nie tylko włosów koloru rudego, który – 
przypomnijmy – dziedziczony jest w dosyć 
prosty sposób i przez to jego predykcja była 
możliwa już dziesięć lat temu. Pojawiła się też 
metoda umożliwiająca określanie wieku oso-

by na podstawie analizy DnA. Wydaje mi się, 
że jest to ważny krok na drodze do kreślenia 
portretu sprawcy przestępstwa w laborato-
rium zajmującym się analizą DnA. Metoda 
polega na badaniu loci DnA zaangażowanych 
w proces tworzenia receptorów obecnych 
na limfocytach T, a więc komórkach układu 
odpornościowego. Jak stwierdzono, liczba tzw. 
kolistych cząsteczek TreC jest skorelowana 
z wiekiem, co można w praktyce wykorzystać 
do predykcji tej cechy. Istotnym ogranicze-
niem metody jest to, że może zostać wykorzy-
stana wyłącznie do badania krwi. Wprawdzie 
jest to jedno z podstawowych źródeł DnA 
w badaniach kryminalistycznych, ale często 
bada się również innego typu materiał biolo-
giczny. 

Urszula rogalla 
Z czym związane są rozbieżności wyników 
uzyskiwane przez autorów różnych prac?

Prof. Wojciech Branicki
na pewno rozbieżności te można wyjaśniać 
tym, że różni autorzy badają różne populacje 
i niejednakowe może być znaczenie poszcze-
gólnych genów dla determinacji cech  

w badanych grupach osób. Musimy pamiętać, 
że różne populacje mają nieco odmienną 
historię ewolucyjną, różne są w nich częstości 
poszczególnych alleli, populacje te mogą być 
niejednorodne (mogą w nich występować do 
pewnego stopnia zamknięte podgrupy), zna-
czenie mogą mieć również interakcje pomiędzy 
genami. Wydaje mi się, że pewien problem 
może również wynikać z tego, że czasami 
mylone są polimorfizmy rzeczywiście odpo-
wiedzialne za determinację konkretnych cech 
fizycznych z tymi, które mają tylko odmienne 
częstości w różnych populacjach i są raczej 
markerami pochodzenia biogeograficznego. 
Częstą przyczyną rozbieżności jest również brak 
odpowiedniej mocy statystycznej stosowanych 
testów, wynikający z niskiej liczby badanych 
próbek w połączeniu z niską częstością alleli 
skorelowanych z konkretnymi cechami. Moim 
zdaniem istotnym problemem są również 
różnice w sposobie definiowania fenotypu, 
który stosowany jest przy okazji różnych badań. 
Spójrzmy na cechy pigmentacyjne i na przykład 
na stopień obiektywizmu oceny koloru włosów, 
który może być zdefiniowany na zasadzie 
samooceny, po oględzinach przeprowadzonych 
przez profesjonalistę i po pomiarach za pomocą 
specjalistycznego sprzętu. Publikowano wyniki 
badań, które uzyskano, stosując każdą z wymie-
nionych metod. nie ma wątpliwości co do tego, 
że ta pierwsza jest obarczona największym 
błędem, a ostatnia wymaga z kolei największe-
go nakładu pracy. Z definiowaniem fenotypu 
związany jest również sposób klasyfikowania 
próbek, np. kolor oczu definiowany jest często 
jako niebieski, zielony, piwny, brązowy, ale 
też czasem jako niebieski, pośredni, brązowy. 
Wszystko przez to, że badane cechy mają cha-
rakter ciągły, tzn. w przyrodzie obserwujemy 

szeroką paletę kolorów. Podobnie jest oczywi-
ście z definiowaniem koloru włosów czy skóry. 

Urszula rogalla
Wyniki tego rodzaju badań należy zatem trakto-
wać z pewną dozą ostrożności – jakie widzi Pan 
ograniczenia dla tego rodzaju analiz?

Prof. Wojciech Branicki
Zgadzam się z Panią, że analizy predykcyjne 
należy traktować bardzo ostrożnie, z czego 
powinni zdawać sobie sprawę przede wszyst-
kim potencjalni odbiorcy ekspertyz doty-
czących tego zagadnienia, czyli prowadzący 
dochodzenie. Opinia prezentująca wyniki 
analizy predyktywnej ma w zamierzeniu ukie-
runkować prowadzone śledztwo. Informacja 
o tym, że przestępca jest europejczykiem, 
 np. w Japonii może mieć bardzo istotne zna-
czenie, podobnie jest z cechami fizycznymi. 
Zauważmy, że już proste zdefiniowanie kolo-
ru oczu na poziomie jasny – ciemny niesie  
istotną informację, dzięki której można  

znacząco zawęzić krąg osób podejrzanych 
w sprawie. Bardzo niekorzystna byłaby jednak 
sytuacja, gdyby opinia wprowadzała w błąd 
organy ścigania, co zamiast przyspieszać 
dochodzenie, przyniosłoby wręcz odwrotny 
skutek. Opinia sugerująca, że sprawca ma 
określone cechy, powinna być właściwie 
rozumiana w kategoriach prawdopodobień-
stwa, a wtedy wyniki analiz predykcyjnych 
mogą być niezwykle pomocne w dochodze-
niu. Poza tym pamiętajmy o zmienianiu cech 
naturalnych, np. o farbowaniu włosów czy 
też możliwości noszenia kolorowych szkieł 
kontaktowych. Genetyka w takich okoliczno-
ściach przybliży nam stan naturalny badanej 
cechy. 

Urszula rogalla
Potrafimy już wyciągać pewne wnioski od-
nośnie do koloru oczu, włosów, wieku osoby 
pozostawiającej swoje DnA na miejscu zdarze-
nia. Jaki nowy kierunek Pana zdaniem ma teraz 
szansę rozwijać się najszybciej?

Prof. Wojciech Branicki
Z satysfakcją przyjąłbym możliwość predykcji 
cech psychicznych. Jednak problem determi-
nacji, a co za tym idzie, również predykcji cech 
psychicznych jest niezwykle złożony. Mogliśmy 
się o tym dowiedzieć choćby z materiału, który 
ukazał się w jednym z poprzednich numerów 
„Genetyki i Prawa” („Czy istnieje genotyp agresji”, 
wyd. 2/2010 r.  – przyp. red.). Jeśli chodzi o ana-
lizę predykcyjną, to wydaje mi się, że czas na 
dalsze szczegóły wyglądu fizycznego. Po kolorze 
włosów być może będzie możliwa predykcja ich 
morfologii. Jeśli jesteśmy przy włosach, to skłon-
ność do ich wypadania również w znacznym 
stopniu zdeterminowana jest genetycznie. Sami 
pracujemy teraz nad poszukiwaniem dobrych 
predyktorów genetycznych łysienia. Pewne deta-
le wyglądu twarzy człowieka być może również 
już w niedalekiej przyszłości będą podlegały 
analizie predykcyjnej, co znajdzie zastosowanie 
w badaniach kryminalistycznych. Myślę, że przed 
nami bardzo interesujący pod względem nauko-
wym czas dla genetyków sądowych.

BIOGrAM
DR hAB. WOJCIECh 
BRANICKI

* Dr hab. Wojciech Branicki, prof. IES, jest eksper-

tem z zakresu genetyki sądowej w Instytucie 

Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz pracowni-

kiem naukowym w Zakładzie Genetyki  

i Ewolucjonizmu Instytutu Zoologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Poza opiniowaniem na potrzeby 

wymiaru sprawiedliwości zajmuje się badaniem 

związku genów z cechami fizycznymi. Niedawno 

w czasopiśmie „Human Genetics” ukazała się pra-

ca na temat predykcji koloru włosów u człowieka, 

której jest pierwszym autorem (W. Branicki,  

f. liu, K. van Duijn, J. Draus-Barini, E. Pośpiech,  

S. Walsh, T. Kupiec, A. Wojas-Pelc, M. Kayser Mo-

del-based prediction of human hair color using 

DNA variants. „Human Genetics” 

2011 Apr; 129(4):443-54). 

ZauWażmy, że już proste zdefiniowanie 

koloru oczu na poziomie jasny – ciemny 

niesie istotną informację, dzięki której 

można znacząco zawęzić krąg osób 

podejrzanych w sprawie.

Jedną z niedoskonałych prób 
klasyfikacji barw włosów była 

tzw. skala Fischera – Sallera
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 WyWIAD nUMerU

od kilku lat techniki biologii molekularnej 

znajdują zastosowanie m.in. w określaniu 

przyczyny i sposobu śmierci, identyfikacji 

tkanek, wieku obrażeń, czasu zgonu i wieku 

plam krwawych oraz w toksykogenetyce. 

wszystkie wyżej wymienione zastosowania 

można dziś określić jednym mianem 

– patologii molekularnej.

Diagnoza z molekuły
O możliwościach, jakie dają patologia molekularna oraz farmakogenetyka, oraz ich miejscu 
we współczesnej medycynie sądowej opowiada prof. Burkhard Madea, kierownik Instytutu 
Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Bonn.

Tomasz Grzybowski: 
Panie Profesorze, tzw. patologia molekularna 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
i wydaje się obiecującym i wartościowym 
narzędziem medycyny sądowej. Czy mógłby 
Pan przybliżyć to pojęcie naszym Czytelni-
kom?

Prof. Burkhard Madea: 
Samo pojęcie „autopsja molekularna” 
po raz pierwszy zostało użyte przez Michaela 
Ackermanna i Davida Testera w 1999 r. Odnosiło 
się ono do przypadku 19-letniej kobiety, 
która niemal utonęła, jednak zmarła z innych 
przyczyn. Ackermann i Tester, wskutek prze-
prowadzenia molekularnej diagnostyki post 
mortem, zidentyfikowali zaburzenia rytmu serca 
(wrodzonego zespołu wydłużonego QT). 
Od 1984 r., kiedy sir Alec Jeffreys opracował 
technikę zwaną „fingerprintingiem DnA”, głów-
nym obszarem wykorzystania biologii moleku-
larnej w medycynie sądowej była identyfikacja 
osobnicza i określanie pokrewieństwa. Od kilku 
lat techniki biologii molekularnej znajdują zasto-
sowanie w innych klasycznych dziedzinach 
medycyny sądowej, w tym w określaniu przy-
czyny i sposobu śmierci, identyfikacji tkanek, 

określaniu wieku obrażeń, czasu zgonu i wieku 
plam krwawych oraz w toksykogenetyce. 
Wszystkie wyżej wymienione zastosowania 
można dziś określić jednym mianem – patologii 
molekularnej. 

Tomasz Grzybowski: 
Oględziny i sekcja zwłok uważane 
są powszechnie za jedyne procedury 
diagnostyczne mające na celu określenie 
przyczyny i sposobu zgonu. Czy ten pogląd 
jest słuszny?

Prof. Burkhard Madea: 
Oględziny zewnętrzne i autopsja pozostają 
kluczowymi elementami w wyjaśnianiu sposobu 
i przyczyn śmierci. Jednak w około 30 proc.  
przypadków niezbędne są także analizy 
toksykologiczne; choćby ze względu na fakt, że 
przyczyną zgonu może być zatrucie, lub też gdy 
podczas ustalania przebiegu wydarzeń niemoż-
liwe jest pominięcie wpływu alkoholu czy narko-
tyków. również w przypadku niektórych chorób 
metabolicznych zatrucie może być nieuchwytne 
podczas sekcji zwłok, jak ma to miejsce np. przy 
cukrzycy czy alkoholowej kwasicy ketonowej. 
W takich wypadkach niezbędna jest analiza 

biochemiczna przeprowadzona post mortem, 
zwłaszcza z płynów niepoddawanych bada-
niom standardowym (jak np. z ciała szklistego). 
Kwasica ketonowa, zarówno ta mająca podłoże 
cukrzycowe, jak i alkoholowe, może zostać 
zdiagnozowana na podstawie obecności ciał 
ketonowych w ciele szklistym, krwi czy moczu. 
Z kolei zgon w następstwie śpiączki cukrzycowej 
diagnozuje się, kiedy łączne stężenie glukozy 
i mleczanów w ciele szklistym przekracza 
450 mg/dl. Poza badaniami toksykologicznymi 
i biochemicznymi post mortem także metody 
biologii molekularnej mają istotny wkład 
w rozwiązywanie spraw z negatywnym 
wynikiem autopsji lub kiedy podejrzewa się ge-
netyczne podłoże zgonu. niemniej tak samo jak 
w przypadku toksykologii i analiz biochemicz-
nych, także na tym polu konieczne jest jeszcze 
przeprowadzenie szeregu badań. 

Tomasz Grzybowski: 
Załóżmy, że patolog molekularny znajduje 
mutację w materiale pobranym od osoby, 
której przyczyna zgonu nie jest znana. 
Czy zawsze jest to istotne dla ostatecznej 
diagnozy? Jak powinien zostać zinterpreto-
wany taki wynik?

Prof. Burkhard Madea: 
nowa mutacja niekoniecznie musi być 
przyczyną śmierci. Profesor rognum z Oslo 
opisał ciekawy przypadek dotyczący wartości 
dowodowej mutacji. Matka straciła czworo 
kolejno urodzonych dzieci w latach 1992-1997. 
Jedynie w przypadku ostatniego dziecka, poza 
sekcją zwłok, zdecydowano się na przepro-
wadzenie oględzin miejsca znalezienia ciała. 
Odkryto tam mocne dowody sugerujące, że 
dziecko zostało uduszone. Jednakże później-
sze badania genetyczne ujawniły występowa-
nie nieopisanej dotąd mutacji w genie KCnH2 
związanym z zespołem wydłużonego QT. Cho-
ciaż nie były znane funkcjonalne następstwa 
tej mutacji – oczywiście nie przeprowadzono 
analiz ekspresji – ława przysięgłych uznała jej 
wystąpienie za znaczący dowód podważający 
winę oskarżonej. Wskazuje to, że w przypad-
kach, kiedy znaleziona zostaje nowa mutacja 
o niejasnych skutkach funkcjonalnych, analiza 
ekspresji genu musi zostać przeprowadzona. 
Stąd konieczna jest ścisła współpraca po-
między ekspertami z zakresu szeroko pojętej 
medycyny sądowej i innymi specjalistami, 
w tym np. kardiologami.    

Tomasz Grzybowski: 
Nie możemy pominąć pytania dotyczą-
cego RNA. Jest on wymagającą i mało 
stabilną cząsteczką, jednak jego analizy 
stają się standardem w rosnącej liczbie 
laboratoriów genetyczno-sądowych. Jakie 
znaczenie dla medycyny sądowej może 
mieć RNA i czy faktycznie jest wart tyle 
zachodu?

Prof. Burkhard Madea: 
Analiza rnA post mortem odgrywa coraz więk-
szą rolę w medycynie sądowej, np. w związku 
z identyfikacją ludzkich tkanek czy badaniem 
poziomów ekspresji genów w momencie zgonu. 

Od 1996 r. pełni funkcję kierownika Instytutu 

Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Bonn 

(Niemcy). Wraz z zespołem prowadzi zajęcia 

dydaktyczne z medycyny sądowej i toksykolo-

gii dla studentów czterech wydziałów swojej 

macierzystej uczelni. Jest autorem i redak-

torem 20 książek poświęconych szeroko 

rozumianej medycynie sądowej oraz ponad  

400 artykułów w recenzowanych czasopi-

smach naukowych z dziedziny medycyny są-

dowej, toksykologii, kryminologii i prawa me-

dycznego. Był recenzentem prac i projektów 

nadsyłanych do redakcji czasopism o zasięgu 

międzynarodowym, a także dla organizacji 

naukowych w Niemczech, finlandii, Afryce 

Południowej, Kanadzie, Polsce i na litwie. 

Redaktor wielu czasopism naukowych, m.in. 

czterokrotny redaktor specjalnych wydań 

miesięcznika „forensic Science International”, 

w tym wydania z 2010 r. poświęconego pato-

logii molekularnej. Profesor Madea, wraz ze 

swoim zespołem oraz grupą autorów 

z różnych krajów, pracuje obecnie nad nowym 

podręcznikiem medycyny sądowej o zasięgu 

międzynarodowym.

pROF. DR 
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na całym polu patologii molekularnej niezbęd-
na jest ścisła współpraca pomiędzy medykiem 
sądowym, biologiem molekularnym i toksykolo-
giem. W przypadkach nagłej śmierci nastolat-
ków i młodych dorosłych na tle genetycznym 
patolog molekularny powinien kontaktować się 
z bliskimi zmarłego. O ile podczas „molekularnej 
autopsji” udaje się ustalić racjonalną przyczynę 
zgonu, patolog ma obowiązek poinformować 
rodzinę o wyniku badań i ewentualnej dzie-
dziczności zaburzeń, na przykład w przypadku 
kardiomiopatii.

Ocena poziomu ekspresji genu może mieć 
ogromne znaczenie w związku z oceną przyczyn 
i okoliczności śmierci, czasu przeżycia, warun-
ków patofizjologicznych choroby czy obrażeń, 
czasu trwania śmierci, etc. Chociaż powszechnie 
wiadomo, że rnA jest dosyć niestabilny, może 
być ekstrahowany z zachowaniem stosunkowo 
dobrej jego jakości z tkanek pobranych po-
śmiertnie. Jednakże najważniejszym elemen-
tem interpretacji poziomu ekspresji genu jest 
standaryzacja ekspresji endogennych genów 
kontrolnych. Jak dotąd prowadzono na tym 
polu zakrojone na szeroką skalę badania i opisa-
no szereg zastosowań analizy rnA w medycynie 
sądowej. Ocena ilościowa rnA jest obecnie 
ugruntowaną techniką identyfikacji płynów 
fizjologicznych. Opisano także wyniki pierw-
szych badań nad zastosowaniem mirnA 
w identyfikacji rodzaju tkanek.

Tomasz Grzybowski: 
Czy widzi Pan miejsce dla następnej szybko 
rozwijającej się dziedziny, jaką niewątpliwie 
jest farmakogenetyka, w rutynowej praktyce 
sądowej?

Prof. Burkhard Madea: 
Istotność farmakogenetyki jako narzędzia dia-
gnostycznego mającego na celu udoskonalenie 
terapii indywidualnej, szczególnie farmakolo-
gicznej, jest niezaprzeczalna. Zwłaszcza warianty 
genowe enzymów metabolizujących leki fazy  
I i II odgrywają kluczową rolę w dobieraniu 
dawek indywidualnie dla danego genotypu. 
Jednak także dla klasycznej medycyny sądowej 
badania farmakogenetyczne i toksykogenetycz-
ne są konieczne. Dla przykładu: polimorficzne 
warianty genów umożliwiają odróżnienie, czy 
zatrucie narkotykami jest wynikiem próby samo-
bójczej, czy też nieszczęśliwym wypadkiem. Ba-
dania toksykogenetyczne mogą pomóc ustalić 
podłoże genetyczne przypadkowych zatruć.

*
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 CIeKAWe PrZyPADKI 

R odzina Joanny początkowo nie przy-
wiązywała wagi do jej nieobecności, 
zakładając, że mogła spotkać się ze 

znajomymi lub pójść na zakupy. Kiedy jednak 
mijały godziny, a dziewczyna nie wracała, 
rodzice zaczęli się niepokoić… 

Zniknięcie 
Poszukiwania wśród znajomych nie dały rezul-
tatów. Współpracownicy twierdzili, że Joanna 
wyszła z pracy o zwykłej porze i nic nie wspo-
minała o żadnych planach, które mogłyby 
opóźnić jej powrót do domu. Poważnie już za-
niepokojona rodzina zwróciła się o pomoc do 
policji. W sprawach zaginięć osób pełnoletnich 
zdarza się nader często, że odnajdują się one 
po kilku lub kilkunastu dniach. Swoje nagłe 
zniknięcie tłumaczą wtedy różnego rodzaju 
problemami natury osobistej lub zawodowej 
albo chęcią „oderwania się” na jakiś czas od 
szarej rzeczywistości. Tym razem jednak było 
inaczej. 

Pierwszy trop
W dniu zaginięcia Joanny na posterunek policji 
w jednym z okolicznych miasteczek zgłoszono 
odnalezienie w lesie płonącego samocho-

Joanna była zwykłą dwudziestokilkuletnią dziewczyną, mieszkającą w małym miasteczku 
i pracującą w pobliskiej metropolii. Dojeżdżała codziennie do pracy swoim samochodem 
i była uważana przez znajomych za spokojną i sympatyczną osobę. Pewnego piątkowego 
popołudnia nie wróciła jednak do domu o zwykłej porze.

Zabójstwo prawie doskonałe

du. Wysłany do sprawdzenia tej informacji 
patrol policji po znalezieniu dopalającego się 
jeszcze wraku natychmiast wezwał na pomoc 
techników, którzy mieli ustalić jego pocho-
dzenie. Wykorzystując numer silnika pojazdu, 
ustalono numer rejestracyjny i właściciela. 
Była nim zaginiona dziewczyna, Joanna. 
Kiedy informacja o spalonym aucie dotarła do 
policjantów zaangażowanych w poszukiwanie 
Joanny, stało się dla nich jasne, że zniknięcie 
mogło być czymś więcej niż „ucieczką od 
codzienności”. Uruchomiono machinę działań, 
które zaczęły przybierać coraz większą skalę. 
rozpoczęto przeszukiwanie lasów i zbiorników 
wodnych wokół wraku samochodu. Zwrócono 
się również o zapis z monitoringu miejskiego 
z kamer położonych w pobliżu trasy, którą 
zwykle poruszała się dziewczyna. Udało się 
ustalić, że po wyjściu z pracy poszła do banku, 
gdzie dokonała wypłaty w bankomacie. Jedna 
z kamer uchwyciła sylwetkę mężczyzny, 
który obserwował Joannę w momencie, gdy 
wypłacała pieniądze, a następnie podążył za 
nią. Twarz mężczyzny była niewidoczna na tym 
nagraniu, ale udało się ją odnaleźć i zidenty-
fikować na obrazie z kamery umieszczonej 
w bankomacie, z którego korzystała Joanna. 

Dalsza praca śledczych wykazała, że ten 
mężczyzna to Paweł (były chłopak koleżanki 
Joanny, z którą miała jechać za granicę). Był 
on również osobą znaną w kręgach przestęp-
czych. śledczy dowiedzieli się, że nie podobał 
mu się pomysł wyjazdu dziewczyn. Kilka ty-
godni później znaleziono telefon komórkowy 
Joanny. Osoba, która go posiadała, twierdziła, 
że kupiła go właśnie od Pawła. Ustalono też, 
że ściśle współpracuje on z innym mężczyzną, 
Tomaszem. Po naradzie z prokuratorem nadzo-
rującym śledztwo zdecydowano o zatrzyma-
niu ich obu. 

Po śladach do celu
W trakcie przeszukania warsztatu na pose-
sji kolegi Pawła uwagę techników zwróciła 
piwnica. Jej podłoga, drzwi i ściany pokryte 
były oleistą substancją, pod którą widoczne 
były ciemne plamy. Tomasz nie potrafił prze-
konująco wyjaśnić ich pochodzenia. Twier-
dził, że był to zwykły brud, który próbował 
usunąć, wykorzystując ropę. Policyjni technicy 
stwierdzili jednak, że zabrudzenia w piwnicy 
emitowały światło w zetknięciu z luminolem, 
a to wskazywało, że mogła być w nich obecna 
krew. Zabezpieczono wszelkie plamy z piwnicy 
i samochodów oraz odzież podejrzanych. 
Pawła i jego kolegę poddano intensywnym 
przesłuchaniom. W końcu przyznali, że feralne-
go dnia faktycznie kontaktowali się z Joanną, 
jechali nawet jej samochodem. W toku pierw-
szych przesłuchań mężczyźni przyznali się 
nawet do zabójstwa, do którego miało dojść 
w opisywanej wcześniej piwnicy. Twierdzili, że 
wrzucili ciało dziewczyny do pobliskiej rzeki, 
jednak szybko wycofali się z tych zeznań. 
Później utrzymywali, że dziewczyna wyjechała 
za granicę do pracy w agencji towarzyskiej 
i nigdy nie była w piwnicy Tomasza. 

Jedynym sposobem wykazania, że to niepraw-
da, było odnalezienie ciała bądź innego dowo-
du na to, że Joanna tam była, co uwiarygodni-
łoby pierwotne zeznania podejrzanych. 
Kilkadziesiąt śladów biologicznych zabez-
pieczonych w tej sprawie trafiło do naszego 
laboratorium. Większość z nich stanowiły 
wymazy pobrane z plam w piwnicy, których 
analiza stanowiła nie lada problem. Wszelkie 
testy mające wykazać obecność krwi dawały 
rezultaty ujemne. Próby uzyskania profili ge-
netycznych kończyły się niepowodzeniem. Był 
jednak jeden wyjątek: wymaz pobrany z drob-
nej plamy na drzwiach. Z niego uzyskaliśmy 
profil genetyczny, który pochodził od kobiety. 
Wtedy pojawił się kolejny problem: brak ma-
teriału porównawczego od zaginionej, który 
mógłby pozwolić na udowodnienie, że ten 
ślad pochodzi właśnie od niej. Zwykle w tego 
typu sytuacjach wykorzystuje się przedmioty 
osobiste, mające bliski kontakt z ciałem (takie 
jak szczoteczka do zębów czy szczotka do 
włosów). Jednak analiza takich standardowych 
przedmiotów nie dała rezultatów. 

Wina i kara
Przełom nastąpił, gdy otrzymaliśmy bluzę 
zaginionej dziewczyny oraz materiał biolo-
giczny od jej matki. na ubraniu znaleźliśmy 
drobną plamę krwi, której profil genetyczny 
był zgodny z tym z drzwi piwnicy. Porówna-
nie z profilem DnA matki wykazało, że ślad 
z piwnicy pochodzi od córki. W ten sposób 
udowodniliśmy, że na terenie posesji znajdo-
wała się krew zaginionej Joanny.
Pomimo poszukiwań zakrojonych na szeroką 
skalę ciała Joanny nigdy nie odnaleziono. 
Skrupulatna praca policji w połączeniu 
z nowoczesnymi technikami badawczymi 
pozwoliły jednak na wykazanie nieścisłości 
w zeznaniach podejrzanych. Kluczowe znacze-
nie dla sprawy miał pojedynczy ślad, którego 
przestępcom nie udało się skutecznie usunąć. 
W rezultacie jeden z nich został skazany na do-
żywocie za zabójstwo (którego ślady zacierał 
tak starannie). Drugiego z podejrzanych skaza-
no na sześć lat więzienia za udział w porwaniu. 
Wyroki są już prawomocne.

Marcin Woźniak

Imiona osób występujących w sprawie 
i niektóre fakty zostały zmienione.

dZięki Wysokiej cZułości współczesnych  

technik analitycznych badania  

genetyczne pozwalają na identyfikację  

nawet najmniejszych śladów biologicznych 

pomimo prób ich zacierania.

dowody w sprawie
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