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Rekonstrukcja wyglądu człowieka na podstawie cech czaszki. Znamy to z filmów akcji i...
typologii antropologicznej. A co na to współczesna genetyka i antropologia?

Ślepa
uliczka nauki



Pożyteczny
mutant

Metodami inżynierii genetycznej udało się uzy-
skać zmodyfikowane wersje polimerazy Taq.
Jest ona kluczowa dla reakcji PCR, stosowanej
rutynowo w praktyce genetyczno-sądowej
do powielania DNA.

A
ktywność tego enzymu łatwo obniża się
podczas analizy pełnej krwi i analizy próbek
gleby, na skutek hamującego działania

wielu substancji znajdujących się w badanych ma-
teriałach. Ich obecność nie pozwala namnożyć
DNA, pomimo jego faktycznej obecności w prób-
ce. Skutkuje to niepowodzeniem całej amplifikacji.
Uzyskane wersje enzymu wykazują od 10- do
100-krotnie większą odporność na inhibicję wywo-
łaną np. przez osocze, hemoglobinę czy kwasy
próchnicowe. Zmutowana polimeraza cechuje się
także znacznie większą szybkością działania. Auto-
rom badań udało się wydajnie zamplifikować tak-
że niewielkie ilości materiału genetycznego z krwi
i gleby, nawet z pominięciem wstępnego etapu je-
go oczyszczenia.

Czy wiesz, co jesz?

NOWOŚCIW GENETYCE SĄDOWEJ

Genetyka i Prawo 3

4-5
WYWIAD NUMERU
Jak daleko pada jabłko od jabłoni...
... czyli rzecz o związkach genetyki z behawiorem. Naukowcy od lat starają się znaleźć

klucz do zagadki, jakimi prawami rządzą się skomplikowane zachowania ludzkie.

6-8
Z PAMIĘTNIKA MEDYKA SĄDOWEGO
Zbrodnie niedoskonałe
„Uważaj, gdzie zostawiasz swój DNA. Przecież i tak go znajdziemy...”, mogłaby brzmieć

przestroga dla wszystkich przestępców. Przekonał się o tym nastoletni zabójca.

9-11
METODY BADAWCZE
Ślepa uliczka nauki
Rekonstrukcja wyglądu człowieka na podstawie cech czaszki. Znamy to z filmów

akcji. Faktyczne stosowanie jej z powodzeniem w kryminalistyce miałoby dużą wartość.

No właśnie, miałoby...

12-13
PIĘĆ PYTAŃ DO...
Tajemnica pochówku astronoma
Czy Mikołaj Kopernik patrzył na świat ciemnymi czy jasnymi oczami? Artyści nie byli

zgodni w tej kwestii. To jedno z pytań, na które pomogła odpowiedzieć identyfikacja

szczątków autora „De revolutionibus orbium coelestium”.

14-15
STANDARDY I ATESTACJE
Święty spokój za rozsądną cenę
Koszt samych odczynników wykorzystywanych podczas atestacji przez towarzystwa

naukowe może sięgnąć nawet tysięcy złotych! Nic więc dziwnego, że niektóre laboratoria

stosują tańsze rozwiązania, np. „atestację” CTS Inc.

WYDAWCA:
Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum

REDAKTOR WYDANIA:
Tomasz Grzybowski

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Urszula Rogalla, Marcin Woźniak, Ewa Wolska, Jarosław Bednarek,
Marta Gorzkiewicz, Elżbieta Bloch-Bogusławska

KONCEPCJA, PROJEKT, EDYCJA:
NOVIMEDIA Custom Publishing
www.novimedia.pl

Drodzy Czytelnicy
Sporządzenie portretu psychologicznego sprawcy prze-

stępstwa na podstawie śladu biologicznego pozostawio-

nego na miejscu zdarzenia to dziś perspektywa rodem

z filmu science fiction. Nie wydaje się, aby przewidywanie

złożonych cech psychicznych człowieka na podstawie

analizy jego DNA mogło wejść do praktyki laborato-

riów genetyczno-sądowych w ciągu najbliższych miesięcy

czy lat. Warto jednak zwrócić uwagę, iż otwierają się nowe

perspektywy poszukiwań genów zaangażowanych w po-

wstawanie złożonych ludzkich zachowań. Badania takie –

prowadzone przez genetyków behawioru – budzą ogrom-

ne zainteresowanie przedstawicieli innych dyscyplin,

w tym również genetyków sądowych. Dlatego przybliża-

my Państwu tę problematykę, oddając głos prof. Arturowi

H. Świergielowi. Od blisko 25 lat prowadzi on w polskich

i amerykańskich ośrodkach naukowych badania nad me-

chanizmami różnych zachowań, przede wszystkim depre-

syjnych, lękowych i agresywnych.

Tymczasem wciąż powiększają się zasoby danych doty-

czących genetycznych uwarunkowań wyglądu człowieka.

Jak wynika z naszej rozmowy przeprowadzonej

z dr. Tomaszem Kupcem z krakowskiego Instytutu Eksper-

tyz Sądowych, wyniki badań nad niektórymi genami zwią-

zanymi z pigmentacją oczu doczekały się już ciekawych

praktycznych zastosowań. Ma on na myśli dość nieoczeki-

wane rezultaty przewidywania koloru oczu Mikołaja

Kopernika na podstawie analizy genetycznej czaszki od-

nalezionej w archikatedrze fromborskiej…

Jak do tej pory, to właśnie badania genetyczne dostarczy-

ły najsilniejszego dowodu przemawiającego za pochodze-

niem wspomnianych szczątków od wielkiego astronoma.

Dowodu takiego nie stanowią natomiast wykonane bada-

nia antropologiczne, a zwłaszcza rekonstrukcja wyglądu

twarzy Mikołaja Kopernika na podstawie czaszki, o której

piszemy w rubryce „Metody badawcze”.

Dostępne metody badań genetycznych odznaczają się

wysoką czułością i, jako takie, pozwalają na identyfikację

osobniczą bardzo niewielkich śladów biologicznych. Na-

wet tych, które sprawcy przestępstw usiłują usuwać

w rozmaity sposób. Skuteczność tych metod potwierdza

opisany w bieżącym numerze przypadek podwójnego za-

bójstwa. Laboratoria z czasem nabierają doświadczenia

w badaniach problematycznych śladów, m.in. dzięki te-

stom kompetencji, które jednak muszą odznaczać się

pewnym stopniem trudności. Jak pokazuje przykład ćwi-

czeń oferowanych przez CTS Inc. (rubryka „Standardy

i atestacje”), nie wszystkie programy zwane „atestacyjny-

mi” dają uczestnikom możliwość chociażby częściowego

zbliżenia się do realiów codziennych badań.

Dr hab. Tomasz Grzybowski, prof. UMK
kierownik Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej

Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK
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Żółwie kojarzą się nam z mało kontakto-
wymi ulubieńcami dzieci, jednak w nie-
których częściach Azji ich przetworzone

skorupy traktowane są jako doskonały śro-
dek leczniczy, a mięso uznawane jest za rary-
tas. Nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego,
gdyby nie fakt, że znaczna część żółwi należy
do gatunków chronionych. W przypadku
handlu tymi zwierzętami odróżnienie gatun-
ków chronionych od pozostałych nie stano-

wi większego problemu, ze względu na nie-
trudne do dostrzeżenia różnice fenotypo-
we. Problem pojawia się jednak w chwili,
gdy wątpliwości wzbudza pochodzenie
produktu przetworzonego, np. w postaci
wywaru ze skorupy. Być może dalszy roz-
wój technik molekularnych już niedługo
pozwoli lepiej egzekwować prawo doty-
czące ochrony gatunków zagrożonych. I to
nie tylko żółwi.

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 © 2009 ZGMiS, wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2009 Novimedia CP, wszelkie prawa zastrzeżone.

Bakterie na straży prawa*

Wyniki badań wskazują, że gatunki zwierząt da się rozróżnić, nawet jeśli ich DNA został znacznie
zdegradowany, np. po przetworzeniu na produkty żywnościowe czy lecznicze. Umożliwia to
zmodyfikowana metoda badania genu cytochromu b.

NA OKŁADCE:
Laborantka podczas pracy w laboratorium Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej CM UMK

Streptokokom i innym bakteriom warto
poświęcić więcej uwagi. Przekonują o tym
wyniki opracowanego niedawno testu,
opartego na wykrywaniu powszechnej
w jamie ustnej bakterii Streptococcus sali-
varius z użyciem metody PCR.

Okazało się, że S. salivarius ujawnia-
ny jest w różnego rodzaju prób-
kach śliny ze 100-proc.

dokładnością, podczas gdy próżno poszuki-
wać go w innych płynach ustrojowych czy
na powierzchni skóry. To może być przełom
w wykorzystywaniu śladów śliny zabezpie-
czonych na miejscu przestępstwa jako źródła

materiału genetycznego. Dotychczas wykry-
wanie śliny, w przeciwieństwie do krwi, któ-
rej obecność można ustalić, stosując proste
i szybkie techniki immunologiczne, było
skomplikowane. Istnieje szereg testów służą-

cych wykrywaniu śliny, jednak
wszystkie oparte są na detekcji
enzymu α-amylazy, który moż-
na znaleźć także w moczu czy
śladach nasienia.

Redakcja: Urszula Rogalla



Urszula Rogalla
Czym jest genetyka behawioralna
i dlaczego warto ją zgłębiać?

Prof. Artur H. Świergiel
Zajmuje się ona znaczeniem genotypu w za-
chowaniu. Jej pierwszym zadaniem jest ustale-
nie, czy rzeczywiście genotyp w istotny sposób
wpływa na zachowanie. Nie jest to wcale oczy-
wiste. Nie można mieć co do tego wątpliwości
w przypadku bardzo prostych zachowań zwie-
rząt, np. ich ruchliwości lub odruchów. Nato-
miast genetyczne uwarunkowanie bardzo
skomplikowanych zachowań ludzkich, na które
duży wpływ mają świadomość, pamięć, proce-
sy poznawcze, emocje, społeczeństwo i wiele
niezidentyfikowanych czynników jest wciąż
przedmiotem ożywionej dyskusji.

Kolejnym celem genetyki behawioralnej jest
określenie zależności gen–zachowanie i pozna-
nie mechanizmu tej zależności. Może to pomóc
m.in. w ustaleniu przyczyn nadmiernego spoży-
cia alkoholu i alkoholizmu lub zażywania narko-
tyków. Sądzi się również, że niektóre zaburzenia
zdrowia psychicznego, na przykład depresja,
mogą mieć podłoże genetyczne. Genetyka be-
hawioralna może ułatwić identyfikację osób
szczególnie zagrożonych, doprowadzić do sku-
tecznej profilaktyki, propozycji nowych strategii
terapeutycznych. Ma również znaczenie w ho-
dowli zwierząt – pomaga w identyfikacji lub
wręcz tworzeniu zwierząt o szczególnie pożą-
danych zachowaniach. Ostatecznie może się
zdarzyć, że określone zostaną – jeżeli w ogóle
istnieją – genetyczne czynniki zachowań anor-
malnych i patologicznych u ludzi, na początek
najprawdopodobniej agresji.

Urszula Rogalla
Skąd pewność, że zachowanie jest
zdeterminowane genetycznie?

Prof. Artur H. Świergiel
W odniesieniu do skomplikowanych zacho-
wań ludzkich nie ma takiej pewności. W przy-
padku odruchów, np. reakcji bólowej, zmiana
w ekspresji jednego genu odpowiedzialnego
za produkcję endogennych substancji morfi-
nopodobnych lub receptorów opioidowych
może wpłynąć na odruch. Z drugiej strony, in-
ne zachowanie identycznych genetycznie
bliźniąt lub klonowanych zwierząt podwa-
ża znaczenie genotypu w zachowaniu.

Urszula Rogalla
Jak bada się zależność między naszymi
genami i behawiorem?

Prof. Artur H. Świergiel
Można to prześledzić na modelach zwierzę-
cych, chociażby poprzez badania genetycz-

nego podłoża różnic międzyrasowych.
Przykładowo, od tysiącleci znamy rasy
psów obronnych, bojowych, opiekuńczych,
myśliwskich i tropiących. Każda z nich nale-
ży do tego samego gatunku, a jednocześnie
charakteryzuje się specyficznym zachowa-
niem. Można też dokonywać selekcji zwie-
rząt pod kątem szczególnych zachowań.
Wyprowadza się szczególne linie zwierząt
laboratoryjnych, o bardzo charakterystycz-
nych zachowaniach: wysokiej lub niskiej ru-
chliwości, agresywności czy lękliwości.
Tworzone są również zwierzęta ze zmuto-
wanymi genami o zmniejszonej lub zwięk-
szonej ekspresji. Takie osobniki zachowują
się inaczej, co jest korelowane ze zmienio-
nym genem. Trzecią metodą jest blokowa-
nie lub pobudzanie ekspresji genu
i obserwowanie zmian w zachowaniu.
W każdym przypadku należy pamiętać,
że gen może zmienić metabolizm organi-
zmu i obserwowana zmiana w zachowaniu
może być bardzo pośrednim wynikiem
działania genu.

Urszula Rogalla
Czy można odnieść wyniki badań
prowadzonych na zwierzętach
do zachowań ludzkich?

Prof. Artur H. Świergiel
Można to robić, ale należy zachować dużą
ostrożność i unikać łatwego antropomorfizo-
wania, czyli przypisywania zwierzętom ludz-
kich cech lub motywów postępowania
i bezkrytycznego interpretowania behawio-
ru zwierząt w kategoriach zachowań
ludzkich. Coraz wyraźniej mówi się o trudno-
ściach w modelowaniu zachowań ludzkich
na zwierzętach – np. „agresywność”
osobnika w stadzie, mimo pozornego podo-
bieństwa, niekoniecznie jest odpowiedni-
kiem agresywnego zachowania wśród ludzi.
Inne mogą być neurofizjologiczne mechani-
zmy motywacyjne, inne przyczyny. Pozorna
„agresja” zwierzęcia może być elementem
naturalnego współzawodnictwa lub zacho-
wań obronnych, pokarmowych czy repro-
dukcyjnych. Natomiast agresja wśród ludzi
jest często przykładem zachowań nienor-
malnych i nieadaptacyjnych.

Bałbym się wymienić jakikolwiek gen lub
grupę genów, o których wiadomo, że zdecy-
dowanie wpływają na dokładnie określone
zachowanie się somatycznie zdrowego czło-
wieka. Nie należy mylić genów lub aberracji
chromosomalnych wpływających na meta-
bolizm i dopiero pośrednio na rozwój umy-
słowy – np. zespołu Downa lub
fenyloketonurii – z genami, które mogą bez-
pośrednio modyfikować zachowanie.

Urszula Rogalla
Czy w najbliższej przyszłości będzie możli-
we przewidywanie określonych zachowań
człowieka – np. o charakterze patologicz-
nym – na podstawie analizy jego DNA?

Prof. Artur H. Świergiel
Jeżeli pod pojęciem „najbliższej przyszłości”
rozumiemy 10 lub 20 lat, to w moim przekona-
niu zdecydowanie nie. Nawet jeżeli przyjmie-
my, że bardzo precyzyjnie zdefiniowane
i proste zachowania mają charakter fenotypo-
wych cech fizjologicznych oraz że są to cechy
raczej jakościowe niż ilościowe – a prawdopo-
dobnie tak nie jest – zachowania są determi-
nowane przez wiele genów współdziałających
ze sobą w szeregu kombinacji. Pamiętając,
że na zachowanie wpływa dodatkowo interak-
cja pomiędzy genotypem a środowiskiem, na-
iwnością byłoby twierdzenie, że na podstawie
analizy DNA można powiedzieć coś wiążącego
na temat zachowania. Przeciwnie, uciekając się
do takiego uproszczonego wnioskowania,
można popełnić duży błąd.

Urszula Rogalla
Jak zdefiniowałby Pan zachowanie?

Prof. Artur H. Świergiel
Behawior, czyli zachowanie się, jest zespo-
łem zewnętrznych, bezpośrednio dostrzegal-
nych odpowiedzi ośrodkowego układu
nerwowego (OUN) na bodźce fizjologiczne,
farmakologiczne, środowiskowe i społeczne.
Wśród ssaków przejawem reakcji OUN,
przede wszystkim mózgu, są skoordynowa-
ne reakcje ruchowe: posturalne, lokomocyj-
ne, manipulacyjne oraz wokalizacja,
a w przypadku człowieka – mowa.

Aby studiować behawior, trzeba go podzie-
lić na składowe zachowania – te o charakte-
rze złożonym, np. zachowanie pokarmowe,
i te proste, np. znalezienie pokarmu, jego
pozyskanie, pobranie, przeżucie i połknięcie.
Poszczególne zachowania, m.in. pobieranie
pokarmu, reprodukcja, obrona i ucieczka,
muszą być bardzo precyzyjnie zidentyfiko-
wane, zdefiniowane i opisane. Należy okre-
ślić wywołujące je bodźce oraz ich znaczenie
dla organizmu. Zachowania, których rola
w przetrwaniu osobnika lub gatunku jest
trudna do określenia, mogą być uznane
za nieadaptacyjne lub nienormalne.
Następnym krokiem jest poznanie
mechanizmów neurofizjologicznych po-
szczególnych zachowań. Przy badaniu skom-
plikowanych zachowań pokarmowych,
reprodukcyjnych, obronnych, lękowych, de-
presyjnych czy społecznych dokonuje się
syntezy – „proste” składowe zachowania są
ponownie traktowane jako integralne części
bardziej złożonego behawioru. Szczególnym
przypadkiem zachowań są odruchy bezwa-
runkowe, na przykład cofnięcie kończyny
w odpowiedzi na bodziec bólowy.

WYWIAD NUMERU
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Pracownik Zakładu Zachowania

się Zwierząt w Instytucie Genetyki i Hodowli

Zwierząt PAN w Jastrzębcu koło Warszawy oraz

profesor w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Uni-

wersytetu Gdańskiego. Od 1987 r. pracownik

Wydziału Psychologii i Psychiatrii Uniwersytetu

Wisconsin w Madison oraz Wydziału Farmako-

logii Akademii Medycznej w Shreveport w Lu-

izjanie (USA). Zrobił doktorat w dziedzinie

behawioru i psychologii eksperymentalnej

w Cambridge.

Prof. dr hab. inż.
Artur H. Świergiel

Prowadzibadaniadotyczące
neurofizjologicznych
igenetycznychmechanizmów
zachowań–przedewszystkim
depresyjnych, lękowych
iagresywnych.

... czyli rzeczozwiązkachgenetykizbehawiorem.Oposzukiwaniachkluczadozagadki, jakimi
prawamirządząsięskomplikowanezachowania ludzkie,opowiadaprof.drhab. inż.ArturH.Świergiel.

Jakdalekopada
jabłkoodjabłoni...
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„W niektórych
przypadkach

alkoholizm lub
narkomania mogą

być zapisane
w genach. Jednak

upłynie wiele lat,
zanim taka

argumentacja, oparta
na naukowych

dowodach, trafi
do praktyki sądowej”

BODźCE WPŁYWAJĄCE
NA ZACHOWANIE:

• fizjologiczne – głód, zmęczenie, hormony,
schorzenia,

• farmakologiczne – leki, używki,
• środowiskowe – temperatura, oświetlenie,

dźwięki,
• społeczne – hierarchia, zagęszczenie.

*

Profesor Artur H.
Świergiel
wyjaśnia, jak genetyka
wiąże się z zachowaniem



H
istoria dwóch zabójstw, które miały miej-
sce w kilkuletnim odstępie czasu, pokazu-
je, jak ogromne znaczenie ma rzetelne

wykonanie oględzin zwłok i miejsca ich znale-
zienia. Dotyczy to w szczególności wnikliwej
oceny kryminalistycznej charakteru i lokalizacji
pozostawionych plam krwawych. W rozwikła-
niu opisywanych spraw ogromne znaczenie
miał też fakt, że w obu przypadkach czynności
procesowe wykonywała ta sama grupa specjali-
stów.

Różnice, które rodzą podejrzenie.
Pierwszego października 1996 r., wczesnym
popołudniem, po powrocie ze szkoły dziewczy-

na znalazła w mieszkaniu zwłoki swojego
14-letniego brata K. Miało to miejsce w bloku
położonym na jednym z największych osiedli
w miejscowości W. Zwłoki chłopca znajdowały
się na dywanie w dużym pokoju, ułożone w po-
zycji leżącej na prawym boku. Ofiara miała but
tylko na jednej stopie. Drugi leżał obok niej.
Na ciele chłopca stwierdzono bardzo liczne,
wielomiejscowe rany, mogące odpowiadać ra-
nom kłutym, kłuto-ciętym i ciętym oraz bardzo
charakterystyczną, pośmiertną, powierzchowną
ranę ciętą z przodu szyi.

W mieszkaniu było wiele rozległych plam krwi –
na ścianach i suficie dużego pokoju oraz

w kuchni. Pośród licznych zabrudzeń, obok
futryny drzwi prowadzących do dużego pokoju
odkryto pojedynczą plamę krwi o cechach mor-
fologicznych odmiennych niż pozostałe ślady.
Plamy na podłodze w kuchni sugerowały, iż
krew kapała ze stosunkowo niewielkiej wysoko-
ści, układając się w ścieżkę prowadzącą do zle-
wozmywaka. Na baterii zlewu i w syfonie odkry-
to także ludzką krew. Ślady wycierania plam
na kuchennej podłodze sugerowały, że próbo-
wano je usunąć.

Podczas badań serologicznych zabezpieczo-
nych śladów stwierdzono, iż plama przy fu-
trynie drzwi wejściowych do dużego pokoju

oraz ślady krwi zabezpieczone z podłogi
i zlewu z całą pewnością nie pochodziły
od ofiary. Właściwa ocena kryminalistyczna
plam krwawych oraz wyniki badań serolo-
gicznych pozwoliły na wysunięcie hipotezy,
iż odmienne serologicznie od krwi ofiary
plamy krwawe mogły pochodzić od sprawcy
zabójstwa.

W toku czynności śledczych przeprowadzono
serologiczne badania porównawcze krwi osób
z najbliższego otoczenia denata. Jednak w ten
sposób nie udało się odnaleźć osoby, której
krew miałaby cechy identyczne z krwią zabez-
pieczoną w miejscu przestępstwa. Pomimo

prowadzonego na szeroką skalę śledztwa, nie
natrafiono na sprawcę zabójstwa. Ostatniego
dnia grudnia 1997 r. umorzono postępowanie.

Prawie trzy lata później. 12 maja 1999 r.
pracownicy elektrowni wodnej w miejscowości
W. zgłosili straży pożarnej, że w studzience od-
pływowej znajduje się przeszkoda. Powodowa-
ła ona piętrzenie wody. Okazało się, że była to
duża torba podróżna. Wewnątrz niej znajdowa-
ły się zwłoki 17-letniej M. Ciało ułożone było
w pozycji embrionalnej, ubrane jedynie w gór-
ną część garderoby. W torbie znajdowały się
również buty, spodnie, przedmioty osobiste
i dokumenty ofiary.

Przybyła na miejsce grupa ekspertów – w tym
samym składzie, który prowadził oględziny
zwłok K. – stwierdziła na ciele M. zmiany poura-
zowe zbliżone do zmian obserwowanych u po-
przedniej ofiary. Były one podobne zarówno
pod względem charakteru, jak i lokalizacji.
M., tak jak K., miała powierzchowną,
pośmiertną ranę ciętą na szyi oraz liczne, wielo-
miejscowe rany na ciele, które mogły odpowia-
dać ranom kłutym, kłuto-ciętym i ciętym.

Przedstawiciele organów ścigania poinformo-
wali rodziców o zgonie córki. Od mamy ofiary
dowiedzieli się, że w dniu znalezienia zwłok,
w godzinach porannych, denatka zadzwoniła
do niej i powiedziała: „Mamo, ratuj, jestem…”.
Rodzice natychmiast zaczęli poszukiwania cór-
ki. Gdy nie odnaleźli jej w szkole ani w domu,
zawiadomili najbliższy komisariat policji. Pod-
czas czynności śledczych ustalono, że dziew-
czyna dzwoniła z mieszkania najbliższych
sąsiadów.

Przyparty do muru. W mieszkaniu są-
siadów M. policja zastała 18-letniego J. Zatrzy-
mała go i przewiozła na komendę. Podczas
oględzin jego ciała okazało się, że na lewej pię-
cie miał niewielką plamę krwi. Natychmiast ją
zabezpieczono i w trybie pilnym poddano ba-
daniom genetycznym. Wykazały one zgodność
z profilem genetycznym denatki. Ekipa specjali-
stów udała się do mieszkania, żeby je przeszu-
kać i przeprowadzić oględziny. W przedpokoju
– na wykładzinie, szafce na buty i boazerii
na ścianach – ujawniono niewielkie plamy
krwawe. Wyniki analiz genetycznych wkrótce
wskazały, że one również pochodziły od M.

W toku przesłuchania J. przyznał się do zabój-
stwa M. Podczas eksperymentu procesowego
podał, że zaplanował zabójstwo z pewnym wy-
przedzeniem. W dniu zbrodni podłogę w przed-
pokoju wyłożył dokładnie przezroczystą folią,
przygotował dwa noże, zakupioną wcześniej
torbę podróżną oraz ubranie na zmianę.

W godzinach porannych, kiedy M. wychodziła
do szkoły i otwierała oszklone drzwi klatki
schodowej, J. wybiegł ze swojego mieszkania
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„Uważaj, gdzie zostawiasz swój DNA. Przecież i tak go znajdziemy...”, mogłaby brzmieć przestroga
dla wszystkich przestępców. Przekonał się o tym nastoletni J., który dokonał brutalnych zabójstw.

Zbrodnie
niedoskonałe

Z PAMIĘTNIKA MEDYKA SĄDOWEGO

„Bezanalizygenetycznejodnalezienie
zabójcyczternastoletniegochłopca
graniczyłobyzcudem”

Rzeka, do której J.
wrzucił torbę ze
zwłokami swojej ofiary



i dwukrotnie uderzył dziewczynę w głowę
tłuczkiem do mięsa. M. upadła na posadzkę
i straciła przytomność. Napastnik wciągnął ją
do swojego mieszkania i ułożył na folii
w przedpokoju, w pobliżu aparatu telefonicz-
nego. Następnie zmył z posadzki klatki scho-
dowej krew pochodzącą z ran głowy sąsiadki
i udał się do łazienki.

W tym czasie dziewczyna odzyskała przytom-
ność i zadzwoniła do swojej mamy, która była
w pracy. J. relacjonował, że przyszła ofiara wy-
powiedziała słowa:„Mamo, ratuj, jestem u J.”,
jednak mężczyzna wybiegł z łazienki i przerwał
połączenie telefoniczne. Dlatego matka usły-
szała jedynie fragment wypowiedzi córki.
Po tym zdarzeniu J. zaatakował M. dwoma no-
żami, zadając jej liczne rany, które doprowadziły
do śmierci w wyniku wykrwawienia. Następnie
zdjął denatce odzież z dolnych partii ciała wraz
z obuwiem. Zamierzał je spalić. Zwłoki nato-
miast włożył do przygotowanej wcześniej torby
podróżnej.

Gdy rodzice poszukiwali M. w swoim miesz-
kaniu, J. otworzył drzwi i powiedział im,
że córka wychodziła rano do szkoły z kole-
żankami. W tym czasie torba z ciałem mar-
twej dziewczyny znajdowała się za drzwiami
wejściowymi do mieszkania J. Gdy rodzice
opuścili kamienicę, J. przebrał się, zamówił
taksówkę i wywiózł torbę podróżną ze zwło-
kami do innej części miejscowości. Tam wrzu-
cił ją do rzeki. Folię i zabrudzone krwią ubra-
nia wyrzucił do śmietnika przy kościele, no-
że zaś umieścił w oczku wodnym w pobli-
skim parku. Torba podróżna ze zwłokami
dziewczyny dopłynęła z prądem rzeki do zlo-
kalizowanej w centrum miejscowości W. elek-
trowni wodnej.

Czy to już wszystko panie J.? W toku
prowadzonego postępowania nie pominięto
faktu, iż obrażenia ciała stwierdzone u zamor-
dowanego trzy lata wcześniej K. miały prak-
tycznie identyczny charakter jak zmiany poura-
zowe M. Zabójca dziewczyny, zapytany o rela-
cje z K., stwierdził, że byli kuzynami. W czasie
gdy doszło do zabójstwa K., J. przebywał
w miejscowości W. Zeznał również, że wkrótce
po śmierci K. uciekł z domu i wstąpił do Legii
Cudzoziemskiej. Do kraju powrócił niedługo
przed zabójstwem M. Co ciekawe, na kciuku le-
wej ręki J. dostrzeżono również bliznę po wy-
gojonej ranie.

Wszystkie te okoliczności wzbudziły podej-
rzenia śledczych. Zdecydowali się poprosić
biegłych z naszego zakładu o opinię. Dokona-
liśmy analizy porównawczej profili genetycz-
nych uzyskanych ze śladów zabezpieczonych

w okolicach drzwi do dużego pokoju, podłogi
kuchennej, baterii i zlewu w mieszkaniu,
w którym trzy lata wcześniej znaleziono zwło-
ki K., z profilem uzyskanym od podejrzanego.
Ekspertyza jednoznacznie potwierdzała zgod-
ność profili w zakresie wszystkich oznacza-
nych układów STR i locus amelogeniny.
To J. musiał stać także za wcześniejszym za-
bójstwem.

Podczas dalszych czynności śledczych J. przy-
znał się do dokonanego prawie trzy lata wcze-
śniej zabójstwa swojego kuzyna K. W czasie
eksperymentu procesowego ze szczegółami
opisywał przebieg zdarzenia. Zaatakował ofiarę
nożami w przedpokoju, gdy chłopak zakładał
buty, aby wyjść do szkoły. K., broniąc się
przed napastnikiem, wyrwał jeden z noży i ska-
leczył nim sprawcę. J. przyznał, że krew z uszko-
dzonej skóry kciuka spłynęła na podłogę
przy framudze drzwi wejściowych do dużego
pokoju, gdzie rozegrała się tragedia. Wspomniał
również, że po zabójstwie kuzyna poszedł
do kuchni, by obmyć skaleczony palec,
a po opatrzeniu rany usiłował usunąć plamy
swojej krwi z kuchennej podłogi.

Ciąg przemyślanych zdarzeń. Opisany
przypadek pokazuje potrzebę ścisłej współpra-
cy między poszczególnymi osobami zaangażo-
wanymi w śledztwo. Oględziny zwłok, jak
i miejsca ich ujawnienia, mają kluczowe znacze-
nie dla rekonstrukcji przebiegu zdarzenia i po-
znania jego okoliczności. Do znalezienia osób
odpowiedzialnych za przestępstwo niezbędne
jest natomiast skrupulatne i ostrożne zabezpie-
czenie wszelkich śladów, zwłaszcza biologicz-
nych. O ile można sobie wyobrazić zidentyfiko-
wanie J. jako sprawcy zabójstwa M. bez udziału
genetyki, o tyle udowodnienie mu odebrania
życia K. praktycznie graniczyłoby z cudem.
W tym przypadku do odnalezienia sprawcy
przestępstw doprowadził ciąg przemyślanych
zdarzeń – wyodrębnienie plam krwawych od-
biegających od pozostałych, poddanie ich ana-
lizie genetycznej i porównanie jej wyników ze
znanymi profilami.

Ewa Wolska
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O
dtwarzanie wyglądu na podstawie cech
czaszki jest wielkim wyzwaniem dla no-
woczesnej identyfikacji osobniczej. Wią-

że się z tym wiele trudności i ograniczeń.
Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów niektóre
laboratoria wykorzystują tzw. typologię antro-
pologiczną. Warto się jednak zastanowić, czy
jest to naukowo uzasadnione.

Czaszki i twarze zmarłych. Precyzyjne
odtworzenie rysów twarzy pozwala na szybką
identyfikację nieznanej osoby. Dzięki niemu
możliwe staje się rozpoznanie jej przez rodzinę,
znajomych lub przez funkcjonariuszy prowa-
dzących śledztwo i dysponujących bazą zdjęć
osób zaginionych. Wizja bardzo pożądana...

Publikowane w mediach materiały dotyczące
rekonstrukcji wyglądu postaci historycznych,

jak również fikcyjne historie prezentowane
w popularnych serialach sensacyjnych prze-
konują nas o niepodważalnej wartości wszel-
kich stosowanych tam technik. Rozpowszech-
nia się w ten sposób mylny stereotyp o ich
znacznej przydatności. Aby to jednak zrozu-
mieć, należy najpierw zapoznać się z poszcze-
gólnymi etapami procesu rekonstrukcji oraz
przyjętymi przez ekspertów założeniami teo-
retycznymi.

Nauka czy sztuka? Proces odtwarzania
wyglądu dokonywany jest metodą plastyczną
opracowaną przez rosyjskiego uczonego
Michaiła Gierasimowa oraz technikami po-
chodnymi tej metody z wykorzystaniem kom-
puterów i odpowiedniego oprogramowania
graficznego. W pierwszym przypadku nie-
zbędne są zdolności plastyczne oraz wiedza

anatomiczna. Panuje przekonanie, że technikę
tę stosują wyłącznie antropolodzy. W rzeczy-
wistości jest to domena odpowiednio prze-
szkolonych plastyków – chyba że antropolog
posiada odpowiednie umiejętności plastycz-
ne. Drugi rodzaj metod rekonstrukcyjnych
przypomina technikę portretu pamięciowego.
Na obraz czaszki przeniesiony do komputera
nakładane są gotowe fragmenty budowy twa-
rzy, pochodzące z komputerowej bazy da-
nych.

Antropologia na pierwszym planie.
Zarówno grubość i układ części miękkich
w metodzie Gierasimowa, jak i sposób mode-
lowania twarzy w metodach komputerowych,
uzależnione są od wyników wcześniejszych
badań antropologicznych. Ich celem jest usta-
lenie płci, wieku oraz opis stanu biologiczne-

Wedle typologów
m.in. pomiary
proporcji głowy
miały być podstawą
podziału ludzi na typy
i rasy

Rekonstrukcja wyglądu człowieka na podstawie cech czaszki... Znamy to z filmów akcji.
Faktyczne stosowanie jej z powodzeniem w kryminalistyce miałoby dużą wartość.
No właśnie, miałoby...

Ślepa uliczka nauki

„J. dokonał zabójstw w odstępie prawie
trzech lat, jednak ofiarom zadał
identyczne rany. To pomogło śledczym
odkryć prawdę”

METODY BADAWCZE

Oględziny
– pierwszy
krok do
poznania
sprawcy
przestępstwa

WWssttęępp  nnee  bbaa  ddaa  nniiaa  ––  ooggllęę  ddzzii  nnyy  zzee  wwnnęęttrrzz  nnee
zzwwłłookk  ww mmiieejj  ssccuu  iicchh  uujjaaww  nniiee  nniiaa  ii ooggllęę  ddzzii  nnyy
ssaa  mmee  ggoo  mmiieejj  ssccaa  zzddaa  rrzzee  nniiaa  ––  ppoo  zzwwaa  llaa  jjąą  oorriieenn  --
ttaa  ccyyjj  nniiee  ookkrree  śślliićć  ookkoo  lliicczz  nnoo  śśccii  zzggoo  nnuu..  

Jeżeli zostaną one przeprowadzone właściwie
i wnikliwie, mogą przyczynić się do uzyskania
informacji o kluczowym znaczeniu dla przebiegu
całego śledztwa. Z sądowo-lekarskiego punktu
widzenia zasadniczym celem oględzin zwłok
w miejscu ich znalezienia jest stwierdzenie
zgonu oraz określenie przypuszczalnego czasu
jego wystąpienia. Nieodłącznym elementem
oględzin – zarówno samych zwłok, jak i miejsca
ich ujawnienia – powinny być badania
kryminalistyczne, które zmierzają do właściwej
oceny, selekcji i zabezpieczenia
śladów biologicznych istotnych dla sprawy.

Naj częst szy mi śla da mi bio lo gicz ny mi w przy -
pad ku prze stępstw prze ciw ko zdro wiu i ży ciu
są pla my krwi. Ich za bez pie cze nie do ba dań
ge ne tycz nych po win no być za wsze po prze -
dzo ne do kład ną oce ną ich cech mor fo lo gicz -
nych oraz lo ka li za cji. Za rów no roz miesz cze nie,
jak i ce chy mor fo lo gicz ne plam krwi – ich
kształt, cha rak ter brze gów czy sto pień wy sy ce -
nia – mo gą po zwo lić na usta le nie kie run ku
i wy so ko ści, z ja kiej spły wa ła krew. W szcze gól -
nych przy pad kach wni kli wa ana li za cha rak te ru
i lo ka li za cji plam krwi mo że na wet przy czy nić
się do wstęp ne go okre śle nia licz by osób,
od któ rych po cho dzi ła. Waż ne, by oglę dzi ny
zwłok i miej sca, w któ rym zo sta ły zna le zio ne,
by ły pro wa dzone przez tę sa mą – wy spe cja li -
zo wa ną i do świad czo ną – gru pę osób.

*
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go ba da nej oso by. Do ko nu je się też opi su 
wi docz nych  uszko dzeń czasz ki, a tak że de for -
ma cji czy też śla dów po ewen tu al nych ura -
zach. 

W kra jach o znacz nym zróż ni co wa niu et nicz nym
– np. w USA i w nie któ rych kra jach Eu ro py Za -
chod niej – ba da nia an tro po lo gicz ne prze pro wa -
dza ne są rów nież pod ką tem okre śle nia po cho -
dze nia et nicz ne go ba da nej oso by. W tym przy -
pad ku cho dzi o usta le nie, czy układ cech mor fo lo -
gicz nych czasz ki jest ty po wy dla oso by o ro do wo -
dzie eu ro pej skim, azja tyc kim czy też afry kań skim.

Re kon struk cja mo że dać ob raz zbli żo ny do rze -
czy wi ste go, ale, bez wzglę du na wy ko rzy sta ną
tech ni kę, z wie lu po wo dów nie na le ży ocze ki wać
ide al ne go od two rze nia wy glą du. Nie zna my bo -
wiem przy kła do wo sta nu od ży wie nia re kon stru -
owa nej oso by, któ ra mo gła być za rów no chu da,
o za pad nię tych po licz kach, jak i oty ła, z „na la ną”
twa rzą i tzw. dru gim pod bród kiem. Nie wie my
też nic o ewen tu al nym za ro ście na twa rzy u męż -
czyzny czy też o tym, czy nie zna na oso ba no si ła
oku la ry. Ist nie je moż li wość su ge ro wa nia się przez
od twa rza ją ce go zdję cia mi osób wy ty po wa nych
w trak cie wstęp nych czyn no ści śled czych. Jed nak
naj słab szym punk tem tech nik re kon struk cyj nych
jest brak rze tel nych pod staw do od two rze nia

wie lu istot nych cech wy glą du, ta kich jak kształt
ust, no sa i uszu, układ owło sie nia i zna ki szcze gól -
ne. Ich osta tecz na for ma za le ży wy łącz nie od wy -
obraź ni re kon struk to ra. 

Czasz ka nie zdra dzi wszyst kie go.
Ko lej ny pro blem sta no wi od two rze nie ko lo -
ru skó ry, oczu i wło sów. Nie ma wia ry god nych
bio lo gicz nych pod staw do wnio sko wa nia o tych
ce chach na pod sta wie czasz ki. Ist nie je jed nak
gru pa ba da czy, któ ra uwa ża, że jest ina czej. Po -
sił ku ją się oni me to dy ką bez pod staw ną z punk -
tu wi dze nia współ cze snej na uki. Spro wa dza się
ona do wy ko na nia sze re gu po mia rów czasz ki
i usta le nia w ten spo sób jej pro por cji wy ra żo -
nych  tzw. wskaźnikami antropometrycz ny mi.
Na ich pod sta wie do ko nu ją na stęp nie tzw.
ozna cze nia ty po lo gicz ne go, czy li przy po rząd ko -
wa nia oso by do okre ślo ne go ty pu an tro po lo -
gicz ne go. Przyj mu jąc że wszyst kie ce chy wła ści -
we dla da ne go ty pu dzie dzi czą się wspól nie, za -
kła da się wy stę po wa nie u iden ty fi ko wa nej oso -
by okre ślo nych cech mor fo lo gicz nych – w tym
okre ślo nej barwy oczu i wło sów. 

Ludz kość szcze gó ło wo ska ta lo go wa na.
U pod ło ża tej me to dy ki le ży kon cep cja ty po lo gii
an tro po lo gicz nej. Sta no wi ona pró bę opi su bio -
lo gicz ne go zróż ni co wa nia ga tun ku ludz kie go. Jej

za sa dy sfor mu ło wa no w pierw szej po ło wie
XX w., a w spo sób naj bar dziej szcze gó ło wy opra -
co wa li ją ucze ni na le żą cy do tzw. Pol skiej Szko ły
An tro po lo gicz nej. We dług tej kon cep cji lu dzi
moż na za kla sy fi ko wać do róż nych ty pów an tro -
po lo gicz nych. Przy po rząd ko wa nie od by wa się
w za leż no ści od stwier dzo ne go u nich ze spo łu
cech bu do wy cia ła, a w szcze gól no ści pro por cji
gło wy i twa rzy, pig men ta cji oraz wzro stu. 

Ty po lo dzy, w ob rę bie trzech pod sta wo wych
ras, wy róż ni li sześć ele men tów ra so wych oraz
15 ty pów an tro po lo gicz nych po wsta łych
w wy ni ku ich krzy żo wa nia:
•   tzw. ty py czy ste:
nor dyc ki, śród ziem no mor ski, ar me no idal ny, la po -
no idal ny, ark tycz ny, ni gryc ki,
•  tzw. ty py mie sza ne, po wsta łe w wy ni ku
krzy żo wa nia się osób re pre zen tu ją cych ty py
czy ste: 
sub nor dyc ki, sub la po no idal ny, al pej ski, 
dy nar ski, li to ral ny, pół noc no -za chod ni i in ne. 

Twór cy ty po lo gii an tro po lo gicz nej przed sta wi li
tak że hi po te zy na te mat spo so bu dzie dzi cze nia
cech de cy du ją cych o przy na leż no ści do po szcze -
gól nych ty pów. Ich zda niem dzie dzi czą się one
wspól nie i w spo sób pro sty, czy li zgod nie z pra -
wa mi Men dla. 

Ana chro nizm ty po lo gii. Mi mo swej po zor -
nej lo gi ki, kon cep cja ta nie po win na być wy ko -
rzy sty wa na do ja kich kol wiek ce lów na uko wych
czy prak tycz nych, a zwłasz cza do oce ny wy glą du
czło wie ka na pod sta wie je go czasz ki. Jest ona bo -
wiem kom plet nie nie nau ko wa – choć by z te go
po wo du, że od rzu ca zja wi sko ewo lu cji le żą ce
u pod staw wszel kich na uk bio lo gicz nych. Zróż ni -
co wa nie mor fo lo gicz ne po pu la cji ludz kich jest
kon se kwen cją zróż ni co wa nia ge ne tycz ne go, a to
z ko lei jest m.in. efek tem ada pta cji do wa run -
ków śro do wi ska ży cia. Ada pta cje te kształ to wa ły
się w wy ni ku dzia ła nia do bo ru na tu ral ne go i in -

nych me cha ni zmów ewo lu cji w bar dzo dłu giej
per spek ty wie cza so wej. Ty po lo dzy uwa ża ją jed -
nak, że ty py ist nia ły w ta kiej sa mej po sta ci od za -
wsze i nie pod le ga ją żad nym zmia nom. Na wet
krzy żo wa nie się osób re pre zen tu ją cych róż ne 
ty py „czy ste”, nie po wo du je za ni ku tych ty -
pów w na stęp nych po ko le niach. 

Teo ria ta jest błęd na rów nież z po wo du przy ję te -
go mo de lu dzie dzi cze nia ty pów. Współ cze sna
ge ne ty ka ne ga tyw nie we ry fi ku je te hi po te zy.
Wska zu je, że pro por cje gło wy i twa rzy, roz kład
i na tę że nie barw ni ków skó ry, wło sów i oczu oraz
wy so kość cia ła to ce chy ko do wa ne przez wie le
ge nów i dzie dzi czą ce się nie za leż nie w spo sób
znacz nie bar dziej skom pli ko wa ny niż ten, któ ry
opi su ją pra wa Men dla.

Ko lej nym sła bym punk tem ty po lo gii jest jej su -
biek ty wizm. Do wo dem na to jest cho ciaż by ist -
nie nie wie lu al ter na tyw nych kla sy fi ka cji ty po lo -
gicz nych i brak zgo dy wśród ty po lo gów od no -
śnie de fi ni cji po szcze gól nych ty pów. A za tem ten
sam osob nik mo że być róż nie przy po rząd ko wa ny
w za leż no ści od wy bra nej kla sy fi ka cji. 

Ko per nik „ty pem nor dycz no -śród -
ziem no mor skim”? Przy to czo ne po wy żej
ar gu men ty by ły zna ne już 50 lat te mu. Jed nak

wie lu an tro po lo gów do dziś nie chce wziąć ich
pod uwa gę lub o nich nie wie, upo rczy wie trzy -
ma jąc się pseu do nau ko wej kon cep cji i sto su jąc ją
m.in. w prak ty ce iden ty fi ka cji osób zmar łych.
Przy kła dem ta kie go po dej ścia jest spo pu la ry zo -
wa na w me diach pró ba re kon struk cji wy glą du
po sta ci na pod sta wie czasz ki, któ ra mo gła po -
cho dzić od Mi ko ła ja Ko per ni ka. 

W ra por cie z prac nad re kon struk cją au to rzy
utrzy mu ją co praw da, że jej wy nik  „jest je dy nie
mo de lem rze czy wi ste go wy glą du, a nie je go od -
two rze niem”. Z dru giej jed nak stro ny uwa ża ją,
że za sto so wa nie ty po lo gii do okre śla nia cech wy -
glą du jest w peł ni uza sad nio ne i po wo łu ją się
na osią gnię cia Cen tral ne go La bo ra to rium Kry mi -
na li stycz ne go Ko men dy Głów nej Po li cji. Nie ste ty,
nie cy tu ją żad nych pu bli ka cji na uko wych, któ re
do ku men to wa ły by te osią gnię cia i w spo sób
prze ko nu ją cy bro ni ły te zy o przy dat no ści po dej -
ścia ty po lo gicz ne go do iden ty fi ka cji czło wie ka.
Zda ją się tak że nie do strze gać lub po pro stu nie
ro zu mieć na uko wych ar gu men tów świad czą cych
prze ciw ko ty po lo gii. Twier dzą, że zo sta ła ona od -
rzu co na wy łącz nie z przy czyn ide olo gicz nych,
na fa li po praw no ści po li tycz nej nie uzna ją cej po -
ję cia ra sy. Wy ka zu ją przy tym brak zna jo mo ści
po pu la cyj nej i kli no wej kon cep cji ra sy oraz im po -
nu ją cej licz by pu bli ka cji do ku men tu ją cych pro -

wa dzo ne w ostat nich dzie się cio le ciach ba da nia
nad ge ne tycz nym zróż ni co wa niem po pu la cji
ludz kich i me cha ni zma mi je go po wsta nia. 

Re kon struk cję wy glą du na pod sta wie czasz ki
moż na więc obec nie po strze gać ja ko bar dzo
nie do sko na łe, choć przy dat ne na rzę dzie iden ty fi -
ka cji osob ni czej. Trze ba jed nak pa mię tać, że jej
wy nik mo że być obar czo ny znacz nym błę dem,
który po pro wa dzi pro ces iden ty fi ka cji w śle pą
ulicz kę. Zwłasz cza wte dy, gdy do bór wa rian tów
wy glą du bę dzie do ko ny wa ny w opar ciu o usta le -
nia ty po lo gicz ne. 

Jarosław Bednarek

Obraz wierny
czy tylko 
przybliżony?

WW ooggóóll  nnyymm  zzaa  rryy  ssiiee  mmee  ttoo  ddaa  GGiiee  rraa  ssii  mmoo  wwaa
ppoo  llee  ggaa  nnaa nnaa  kkłłaa  ddaa  nniiuu  nnaa cczzaasszz  kkęę  lluubb  nnaa jjeejj
oodd  lleeww  iimmii  ttaa  ccjjii  cczzęę  śśccii  mmiięękk  kkiicchh  wwyy  kkoo  nnaa  nnyycchh
zz oodd  ppoo  wwiieedd  nniicchh  mmaass  ppllaa  ssttyycczz  nnyycchh,,  nnpp..  ppllaa  --
ssttee  llii  nnyy..  

Następnie nakłada się imitację skóry, 
osadza oczy, modeluje usta i uszy oraz nanosi
imitacje włosów, brwi i rzęs. Metoda ta
wymaga doskonałej znajomości anatomii oraz
talentu plastycznego.  Współ cze sne sposoby
re kon struk cji są znacz nie bar dziej skom pli ko -
wa ne tech no lo gicz nie. La bo ra to ria kry mi na li -
stycz ne i an tro po lo gicz ne ko rzy sta ją obec nie
z naj now szych zdo by czy dia gno sty ki me dycz -
nej i ob ra zo wa nia kom pu te ro we go. Wy ko rzy -
stu je się m.in. prze no śne la se ro we ska ne ry
trój wy mia ro we oraz opro gra mo wa nie kom pu -
te ro we do ma te ma tycz nej ana li zy ob ra zu. 

W ten spo sób spe cja li ści z Uni wer sy te tu
w Pit ts bur ghu (USA) do ko na li od two rze nia
praw do po dob ne go wy glą du Jerzego 
Wa szyng to na w wie ku 19, 45 i 57 lat. Z ko lei
ze spół na uko wy z Asti we Wło szech stwo rzył
trój wy mia ro wy mo del twa rzy egip skie go rze -
mieśl ni ka Har wa, wy ko rzy stu jąc do prze ska -
no wa nia je go mu mii to mo gra fię MDCT.
No wo cze sna tech ni ka w po sta ci prze no śne go
to mo gra fu kom pu te ro we go zo sta ła tak że wy -
ko rzy sta na do od two rze nia twa rzy fa ra ona 
Tu tenc ha mo na, do ko na nego nie za leż nie
przez ze spo ły egip ski, fran cu ski i ame ry kań ski.
Róż ni ce efek tów ich pra cy wska zu ją, że mi mo
za sto so wa nia wy so kiej kla sy urzą dzeń wy nik
re kon struk cji w dal szym cią gu po zo sta je je dy -
nie hi po te tycz nym mo de lem.

*

„Obraz rekonstruowanej twarzy to wdużej
mierze wytwór wyobraźni rekonstruktora.
Decyduje on m.in., jaki stworzy kształt ust,
iczy umieści nadnimi pieprzyk albo
zmarszczki” 
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„Żądne sensacji media nie są
sprzymierzeńcami naukowców. Wpajają
odbiorcom mylne wyobrażenie, że
zrekonstruowana twarz jest podobna 
do oryginału jak dwie krople wody” 
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Nie ma
wiarygodnych

podstaw naukowych
pozwalających wnioskować

o kolorze oczu na podstawie
cech czaszki



Ba da nia w na szym In sty tu cie kon cen tro wa ły się
w pierw szej fa zie na uzy ska niu wy ni ków ana li zy
DNA mi to chon drial ne go (mtD NA). Dla obu ana li -
zo wa nych frag men tów kost nych otrzy ma li śmy
iden tycz ne se kwen cje ba da nych re gio nów.
Zgod ne wy ni ki ana liz DNA mi to chon drial ne go
uzy ska no nie za leż nie w po zo sta łych la bo ra to -
riach bio rą cych udział w iden ty fi ka cji, co da je
pod sta wę do uzna nia ich za wia ry god ne.  

Za chę ce ni pierw szy mi suk ce sa mi, po sta no wi li -
śmy po sze rzyć za kres pro wa dzo nych ba dań
o po li mor ficz ne po zy cje znaj du ją ce się po za 
re gio nem kon tro l nym mtD NA, a tak że wy ko nać
ana li zę mar ke rów ją dro wych ty pu STR oraz
dzie dzi czo nych tyl ko w li nii mę skiej  Y -STR. Wy -
ni ki po sze rzo nych ba dań uzy ska li śmy dla prób -
ki DNA wy izo lo wa nej z zę ba, w któ rym ma te riał
ge ne tycz ny za cho wał się w du żo lep szym sta -
nie niż w ko ści udo wej. Pro ble mem iden ty fi ka -
cyj nych ba dań ge ne tycz nych szcząt ków
ludz kich jest bar dzo czę sto brak opty mal ne go
ma te ria łu po rów naw cze go. Mi mo uzy ska nia
kom ple tu da nych dla wszyst kich pod sta wo -
wych mar ke rów sto so wa nych współ cze śnie
do iden ty fi ka cji ge ne tycz nej czło wie ka, w iden -
ty fi ka cji szcząt ków Mi ko ła ja Ko per ni ka uży tecz -
ne oka za ły się wy łącz nie da ne na te mat
mi to chon drial ne go DNA. Ma te riał po rów naw -
czy sta no wi ły bo wiem wło sy za bez pie czo ne po -
mię dzy kar ta mi ka len da rza astro no micz ne go
Ca len da rium Ro ma num Ma gnum. Przez wie le
lat na le żał on do astro no ma, obec nie prze cho -
wu je go Mu zeum Gu sta via num w Up psa li. 
Ba da nia tych śla dów bio lo gicz nych pro wa dzi ło
la bo ra to rium ze Szwe cji. W dwóch wło sach spo -
śród dzie wię ciu za bez pie czo nych stwier dzo no
typ mtD NA iden tycz ny z tym ozna czo nym
w ba da nych szcząt kach. 

To masz Grzy bow ski
Czy si ła do wo do wa uzy ska nych wy ni ków jest
wy star cza ją ca, że by iden ty fi ka cję Mi ko ła ja
Ko per ni ka uznać za de fi ni tyw nie za koń czo ną?

Dr To masz Ku piec
Ja ko na uko wiec i bie gły są do wy czu ję pe wien
nie do syt zwią za ny z ro dza jem ma te ria łu po rów -
naw cze go do stęp ne go do ba dań. Na sze 
la bo ra to rium, po za wy ni ka mi ana li zy DNA mi to -
chon drial ne go, uzy ska ło z ba da nych szcząt -
ków wy ni ki mar ke rów au to so mal nych, któ re nie
zo sta ły wy ko rzy sta ne ze wzglę du na brak ade -
kwat ne go ma te ria łu re fe ren cyj ne go. Oczy wi ście,
nie moż na wy klu czyć, że ta ki ma te riał po ja wi się
w naj bliż szej przy szło ści, przez co sta nie się moż -
li we uzu peł nie nie na szych do tych cza so wych
wnio sków. Po szu ki wa nia ma te ria łu po rów naw -
cze go są jed nak po za na szy mi moż li wo ścia mi,
jest to za da nie dla ge ne alo gów. Od no sząc się
do kwe stii si ły do wo do wej uzy ska nych wy ni ków,

zda ję so bie spra wę z ogra ni czeń wy ni ka ją cych
z dzie dzi cze nia mtD NA i nie po rów ny wal nie niż -
szej si ły dys kry mi nu ją cej niż w przy pad ku za sto -
so wa nia mar ke rów au to so mal nych ty pu STR.
Wy da je się jed nak, że uzy ska ne wy ni ki ba dań ge -
ne tycz nych oraz oko licz no ści to wa rzy szą ce od na -
le zie niu szcząt ków nie da ją żad nych pod staw
do pod wa ża nia te go, że na le ża ły one do Mi ko ła ja
Ko per ni ka. 

To masz Grzy bow ski
Obec nie od zy wa ją się jed nak gło sy po le micz -
ne. Kwe stio nu je się np. przy ję tą me to do lo gię
ba dań an tro po lo gicz nych*, a cza sem rów nież
ge ne tycz nych, pod kre śla jąc m.in. brak jed no -
znacz nie zi den ty fi ko wa ne go ma te ria łu po -
rów naw cze go. Jak się Pan od no si do ta kich
słów kry ty ki?

Dr To masz Ku pie c
Mo je kom pe ten cje po zwa la ją mi rzecz ja sna 
od nieść się je dy nie do tych wy po wie dzi, któ re
do ty czą ści śle ro zu mia nych ba dań ge ne tycz -
nych. W mo im prze ko na niu nie po peł ni li śmy
w tej kwe stii żad nych błę dów – ani w ba da niach
la bo ra to ryj nych, ani też w in ter pre ta cji sta ty -
stycz nej. Wy ni ki na szych usta leń wraz z do kład -
nym opi sem za sto so wa nych me tod zo sta ły
zgło szo ne do pu bli ka cji w cza so pi śmie na uko -
wym. Jak każ de in ne ana li zy bę dą one pod le gać
oce nie nie za leż nych re cen zen tów i śro do wi ska
na uko we go. My ślę, że dys kurs na uko wy i gło sy
po le mi ki, je śli są po par te me ry to rycz nie uza sad -
nio ny mi ar gu men ta mi, sta no wią pod sta wę
funk cjo no wa nia śro do wi ska na uko we go i sa mej
na uki. Je ste śmy otwar ci na dys ku sję i wy mia nę
po glą dów na te mat na szych wy ni ków. 

To masz Grzy bow ski
Czy w Wa szych ba da niach na tra fi li ście na ja -
kieś nie spo dzian ki, wy ni ka ją ce np. z po sze -
rzo ne go za kre su prze pro wa dzo nych ana liz? 

Dr To masz Ku piec
Po za stan dar do wym pa ne lem ba dań ge ne tycz -
nych sto so wa nych przez nas w spra wach iden ty -
fi ka cyj nych wy ko na li śmy ba da nia
po li mor ficz nych po zy cji w ge nie HER C2 od po -
wie dzial nym za dzie dzi cze nie nie bie skie go i brą -
zo we go ko lo ru oczu. Ge no typ uzy ska ny

z ba da nych szcząt ków upraw nia nas do stwier -
dze nia, że Mi ko łaj Ko per nik miał ja sny lub nie bie -
ski ko lor oczu. By ło to dla nas za sko cze niem,
gdyż zna ny nam por tret astro no ma au tor stwa
Ja na Ma tej ki przed sta wia go ja ko męż czy znę
o ciem nym ko lo rze wło sów i oczu. Wy ja śnie niem
tej nie spój no ści mo że być fakt, że por tret ten zo -
stał na ma lo wa ny na pod sta wie drze wo ry tu To -
ma sza Szty me ra z XVI w. Bar dziej wia ry god ny
wy da je się na ma lo wa ny w XVIII w. por tret au tor -
stwa Joh na Chap ma na, stwo rzo ny na pod sta wie
ob ra zu olej ne go wło skie go ar ty sty Ru dol fo Cu ra -
diego (Ghir lan da io) z 1505 r. Na nim Mi ko łaj Ko -
per nik ma ja sne wło sy i ja sne za bar wie nie
tę czó wek oczu. 

* O me to do lo gii ty po lo gicz nej, po dej ściu nie upraw nio nym
z punk tu wi dze nia współ cze snej na uki, pi sze my w bie żą -
cym nu me rze „Ge ne ty ki i Pra wa”.

Jakimi oczami patrzył na świat Mikołaj Kopernik – ciemnymi czy jasnymi? Artyści nie byli 
zgodni w tej kwestii. Między innymi na to pytanie pomogła odpowiedzieć 
identyfikacja szczątków autora  „De revolutionibus orbium coelestium ”.

PIĘĆ PYTAŃ DO...
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To masz Grzy bow ski
Czy mógł by Pan krót ko przy po mnieć hi sto rię
od kry cia do mnie ma nych pro chów Mi ko ła ja
Ko per ni ka? 

Dr To masz Ku piec
Po szu ki wa nia szcząt ków Ko per ni ka ma ją dłu gie
dzie je. Współ cze sne nam po szu ki wa nia roz po -
czę ły się w 2004 r., kie dy to gru pa pol skich na -
ukow ców przy stą pi ła do ba dań ar che olo gicz nych
we wnę trzu archika te dry we From bor ku. Ich ini -
cja to rem był prof. Je rzy Gąs sow ski, dy rek tor In -
sty tu tu An tro po lo gii i Ar che olo gii Aka de mii
Hu ma ni stycz nej im. Alek san dra Gieysz to ra w Puł -
tu sku. Po mo zol nych ana li zach oko ło stu miejsc
po chów ku w kryp tach gro bo wych znaj du ją cych

się pod po sadz ką te go za byt ko we go obiek tu na -
tra fio no na szcząt ki pewnego męż czy zny.
W chwi li śmier ci mógł mieć oko ło 70 lat. Pro chy
od na le zio no w po bli żu oł ta rza, za któ ry od po wia -
dał w cza sie swo jej po słu gi w archika te drze Mi ko -
łaj Ko per nik. Prze pro wa dzo ne ba da nia
an tro po lo gicz ne szkie le tu, a na stęp nie wy ko na -
na w Cen tral nym La bo ra to rium Kry mi na li stycz -
nym Ko men dy Głów nej Po li cji re kon struk cja
wy glą du twa rzy prze ko na ły an tro po lo gów,
że ma ją do czy nie nia ze szcząt ka mi wiel kie go
astro no ma. Bra ko wa ło jed nak naj waż niej sze go
do wo du, któ re go mo gły do star czyć ba da nia
DNA. Do prze pro wa dze nia ana li zy ge ne tycz nej
szcząt ków wy bra no la bo ra to rium Mu zeum i In -
sty tu tu Zoo lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk w War -

sza wie oraz In sty tut Eks per tyz Są do wych.
W póź niej szym eta pie do dat ko wo uczest ni czy -
ło szwedz kie la bo ra to rium z Up psa li. 

To masz Grzy bow ski
Na czym po le ga ły ba da nia ge ne tycz ne szcząt -
ków prze pro wa dzo ne w In sty tu cie Eks per tyz
Są do wych? Od no szę wra że nie, że me dia in for -
mo wa ły o ich prze bie gu w spo sób nie peł ny,
po mi ja jąc do mi nu ją cy udział pol skich ge ne ty -
ków, a jed no cze śnie pod kre śla jąc usta le nia
ba da czy z Up psa li.

Dr To masz Ku piec
Każ de z la bo ra to riów bio rą cych udział w ba da -
niach otrzy ma ło frag ment ko ści udo wej oraz ząb.

„Wszystko wskazuje na to, że zagadka
dotycząca miejsca pochówku Mikołaja
Kopernika, którą chciał rozwikłać sam
Napoleon Bonaparte, została rozwiązana” 

BIOGRAM *
Kierownik Pracowni
Genetyki Sądowej
w Instytucie Ekspertyz Sądowych

w Krakowie od 1999 r. Jego zainteresowania

naukowe koncentrują się wokół 

zagadnień związanych z identyfikacją

szczątków ludzkich oraz nowoczesnych

technologii stosowanych w laboratoriach

genetyki sądowej.

W ostat nim cza sie je go ze spół prze pro wa -

dzał ge ne tycz ne ba da nia iden ty fi ka cyj ne

szcząt ków gen. Wła dy sła wa Si kor skie go,

zle co ne przez In sty tut Pa mię ci Na ro do wej.

Dr Tomasz
Kupiec

Biegły sądowy 
z zakresu badań 
genetycznych.

Tajemnica pochówku
astronoma

Dr Tomasz Kupiec 
opowiada o badaniach
genetycznych szczątków
z Fromborka



Z
ro ku na rok ro śnie licz ba la bo ra to riów ofe ru ją -
cych wy mia ro wi spra wie dli wo ści i or ga nom
ści ga nia usłu gi z za kre su ge ne tycz nych ba dań

śla dów bio lo gicz nych. Kon ku ren cja spra wia,
że wie le z nich, aby po zy skać po ten cjal nych 
klien tów, pró bu je wy ka zy wać swo je wy so kie kom -
pe ten cje. Te mu ma słu żyć pre zen to wa nie po zy -
tyw nych wy ni ków ze wnętrz ne go te stu – ate sta cji
– któ ry po le ga zwy kle na pod da niu ana li zie sy mu -
lo wa nych śla dów bio lo gicz nych i ma te ria łu po -
rów naw cze go.  

Pro gra my ate sta cyj ne pro wa dzo ne przez to wa rzy -
stwa na uko we, ta kie jak nie miec ki GED NAP lub
pol ski PTM SiK (pi sa li śmy o nich w nu me rach
1 i 2  „Ge ne ty ki i Pra wa”), by wa ją bar dzo wy ma ga -
ją ce od stro ny tech nicz nej i me ry to rycz nej. Je śli
ate sto wa ne la bo ra to rium nie speł nia wszyst kich
wy mo gów tzw. do brej prak ty ki la bo ra to ryj nej
(GLP) lub po słu gu je się prze sta rza łym i rzad ko ser -
wi so wa nym sprzę tem, mo że mieć pro ble my. Uzy -
ska nie ta kie go cer ty fi ka tu wią że się też czę sto
z wy so ki mi kosz ta mi, któ re obej mu ją nie tyl ko ce -
nę za ku pu pró bek ate sta cyj nych, ale rów nież koszt
zu ży tych od czyn ni ków. 

W po szu ki wa niu oszczęd no ści. Tań sze
roz wią za nia, na któ re de cy du ją się nie któ re la bo ra -
to ria, w za mie rze niu twór ców nie są pro gra ma mi
ate sta cyj ny mi. Mi mo to by wa ją tak przed sta wia ne
przez ich uczest ni ków. Przy kła dem mo gą być te sty
ofe ro wa ne przez Col la bo ra ti ve Te sting Se rvi ces.

Wśród nich jest sze reg ćwi czeń z za kre su kry mi -
na li sty ki, w tym te sty, któ rych ce lem jest oce na
umie jęt no ści w za kre sie ozna cza nia pro fi li DNA.
Są one po my śla ne ja ko część pro gra mu akre dy ta -
cji w stan dar dzie ISO 17025, pro wa dzo ne go przez
Ra dę ds. Akre dy ta cji La bo ra to riów przy Ame ry -
kań skim Sto wa rzy sze niu Dy rek to rów La bo ra to -
riów Kry mi na li stycz nych (ASCLD/LAB). Na kła da
on na eks per tów pra cu ją cych w akre dy to wa nych
la bo ra to riach obo wią zek uczest ni cze nia w te -
stach kom pe ten cji przy naj mniej dwa ra zy w ro ku.
ASCLD/LAB wska zu je fir mę CTS ja ko moż li we go
do staw cę te stów kom pe ten cji dla po trzeb akre -
dy ta cji. 

Na sze do świad cze nia. Przez kil ka lat –
od 1998 r. do 2005 r. – mie li śmy stycz ność z ma te -
ria ła mi nad sy ła ny mi przez CTS. Bra li śmy udział 
w 14 ćwi cze niach, w któ rych prób ki sy mu lu ją ce
śla dy bio lo gicz ne za wie ra ły znacz nie wię cej sub -
stan cji bio lo gicz nych (krwi lub na sie nia) niż ana lo -
gicz ne prób ki nad sy ła ne w ra mach ate sta cji
GED NAP. Za tem każ dy, kto po sia da choć by pod -
sta wo we umie jęt no ści w za kre sie ozna cza nia pro -
fi li ge ne tycz nych, mógł by z suk ce sem do ko nać
ozna czeń te sto wych „śla dów” nad sy ła nych przez
CTS. Dla te go za rzu ci li śmy uczest nic two w tych te -
stach na ko rzyść bar dziej wy ma ga ją cych i sze rzej
te stu ją cych kom pe ten cje bie głych ćwi czeń or ga -
ni zo wa nych przez GED NAP i PTM SiK.

Dla po trzeb ar ty ku łu pod da li śmy się jed nak
w 2008 r. dwóm te stom ofe ro wa nym przez CTS.
Mie li śmy na dzie ję, że przy naj mniej je den z nich –
opi sa ny ja ko test ana li zy mie sza nin – bę dzie nie co
po waż niej szym wy zwa niem dla umie jęt no ści bie -

głe go. Oka za ło się jed nak, że po ziom trud no ści
ofe ro wa nych ćwi czeń nie zmie nił się zna czą co
na prze strze ni lat.

Krew i mie sza ni ny DNA. Test okre śla ny ja ko
„DNA -Blo od”, ozna czo ny nu me rem ka ta lo go -
wym 08-585, za wie rał dwa „śla dy” bio lo gicz ne
w po sta ci do brze wy sy co nych plam krwi o śred ni -
cy ok. 1 cm, umiesz czo nych na tka ni nie ba weł nia -
nej i dżin sie. Zgod nie z in for ma cją do staw cy każ da
z nich za wie ra ła 50 mi kro li trów krwi. Ja ko ma te riał
po rów naw czy na de sła no dwie bi bu ły, każ da
z trze ma pla ma mi. Uzy ska nie z ta kie go ma te ria łu
czy ste go pre pa ra tu za wie ra ją ce go wy so kie stę że -
nie DNA nie sta no wi ło więk sze go pro ble mu. Co
za tym idzie, okre śle nie pro fi lu ge ne tycz ne go „śla -

dów” i ma te ria łu po rów naw cze go rów nież nie na -
strę czy ło żad nych trud no ści. 

Test ana li zy mie sza nin okre śla ny ja ko 
„DNA -mi xtu re” (08-586) obej mo wał dwa „śla dy”
na tka ni nie, z któ rych je den za wie rał wy łącz nie
50 mi kro li trów krwi, a dru gi 50 mi kro li trów mie sza -
ni ny krwi i na sie nia. Mie sza ni nę w dru gim śla dzie
moż na by ło bez pro ble mu roz dzie lić przy wy ko -
rzy sta niu stan dar do wej me to dy tzw. izo la cji róż ni -
co wej. Dzię ki niej uzy ska li śmy dwa pre pa ra ty DNA
– je den z krwi, a dru gi z na sie nia za war te go w ba -
da nej pla mie, a z nich dwa róż ne pro fi le DNA. 
Ana li za mie sza ni ny w ra mach ćwi cze nia CTS oka -
za ła się tak sa mo ma ło pro ble ma tycz na jak ana li za
ma te ria łu po rów naw cze go czy „śla dów” nie za wie -
ra ją cych mie sza ni ny. 

W ofer cie fir my znaj du ją się rów nież te sty po zwa -
la ją ce na prze pro wa dze nie ba dań śla dów na sie nia
oraz te sty okre śla ne na zwą Fo ren sic Bio lo gy.
Oprócz ozna cze nia pro fi lu ge ne tycz ne go ba da -
nych „śla dów” na le ży okre ślić, ja kie go ty pu sub -
stan cje bio lo gicz ne za wie ra da ny ślad. Bio rąc
pod uwa gę oświad cze nie pro du cen ta, że te sty te
za wie ra ją wy łącz nie pla my krwi, są one ba da nia mi
DNA roz sze rzo ny mi o moż li wość za de mon stro wa -
nia, że la bo ra to rium po tra fi wy ka zać je go obec -
ność w śla dzie ludz kiej krwi.

Bez cer ty fi ka tów. Dla po rów na nia, wśród pró -
bek „śla dów” bio lo gicz nych roz sy ła nych w trak cie
ate sta cji GED NAP czy PTM SiK moż na, oprócz śla -
dów krwi lub na sie nia, spo tkać się dość czę sto ze
śla da mi śli ny na nie do pał kach czy znacz kach pocz -
to wych, a pod ło że, na któ rym znaj du ją się pla my, 
to nie tyl ko tka ni ny, ale rów nież frag men ty ta pet,
okru chy tyn ku, pa łecz ki wy ma zo we, pla stry opa -
trun ko we, gu ma do żu cia, ka wał ki kre dy czy pre -
zer wa ty wy. Rów nież ilość sub stan cji na no szo nej
na pod ło że jest znacz nie mniej sza, szcze gól nie
w przy pad ku ate sta cji GED NAP, gdzie czę sto ma my
do czy nie nia z pla ma mi o śred ni cy nieprze kra cza -
ją cej 5 mi li me trów. 

Ćwi cze nie, ale nie ate sta cja. Biorąc pod
uwagę względ ną ła twość wy ko na nia, te sty bie -
gło ści ofe ro wa ne przez CTS nie są do brym mier -
ni kiem ja ko ści pra cy la bo ra to rium, któ re je
wy ko nu je. CTS nie wy da je zresz tą cer ty fi ka -
tów świad czą cych o po zy tyw nym przej ściu te -
stów kom pe ten cji, po zo sta wia jąc spo sób
wy ko rzy sta nia tych te stów i oce nę pra wi dło wo -
ści ba dań or ga ni za cji akre dy tu ją cej. Zbior cze ze -
sta wie nie wy ni ków po szcze gól nych
la bo ra to riów pu bli ko wa ne jest tyl ko na stro nach
in ter ne to wych fir my. Te sty te są za tem ra czej po -
my śla ne ja ko je den z wie lu ele men tów ogól nej
po li ty ki utrzy ma nia ja ko ści la bo ra to rium i sa me

w so bie nie świad czą w istot ny spo sób o po zio -
mie wy ko ny wa nych w nim ana liz. 

Z punk tu wi dze nia la bo ra to rium wy ko nu ją ce go
ta kie te sty, ich za le ta mi są sto sun ko wo ni ska ce na
uczest nic twa i nie wiel kie kosz ty ba dań la bo ra to -
ryj nych. Dzię ki te mu moż na so bie po zwo lić 
np. na wy ko rzy sta nie ta kich ćwi czeń do oce nia nia
po zio mu umie jęt no ści no wo wy szko lo nych bie -
głych czy okre so we go spraw dza nia kom pe ten cji
dla ce lów akre dy ta cji. Nad uży ciem wy da je się
jed nak na zy wa nie uczest nic twa w ta kim te ście
„udzia łem w ate sta cji”, gdyż umie jęt no ści, ja kich
wy ma ga ją te go ro dza ju ćwi cze nia, po sia da prak -
tycz nie każ dy ab sol went bio lo gii mo le ku lar nej
czy bio tech no lo gii.  

Mar cin Woź niak

STANDARDY I ATESTACJE

Genetyka i Prawo  15

Koszt samych odczynników wykorzystywanych podczas atestacji przez towarzystwa naukowe może
sięgnąć nawet tysięcy złotych! Nic więc dziwnego, że niektóre laboratoria stosują tańsze 
rozwiązania, np.  „atestację” CTS.

14 Genetyka i Prawo

„Wyzwaniem podczas testów CTS nie są
badania, lecz właściwe przepisanie wyników...
Pomyłka może być uznana za niewłaściwe
oznaczenie profilu genetycznego”

Święty spokój za rozsądną cenę

„Atestacje” CTS
AAmmeerryykkaańńsskkaa  fifirrmmaa  CCoollllaabboorraattiivvee  TTeessttiinngg
SSeerrvviicceess specjalizuje się w prowadzeniu
różnego rodzaju testów – począwszy
od wytrzymałości metali, a skończywszy
na testach jakości wina. Są wśród nich
ćwiczenia z zakresu kryminalistyki.
W przypadku badań DNA taki test przypomina
od strony organizacyjnej ćwiczenia atestacyjne
prowadzone przez organizacje naukowe.
Jednak technicznie jest znacznie prostszy
do wykonania. 

Niestety, test CTS sam 
w sobie nie stanowi 
istotnego potwierdzenia 
kompetencji laboratorium.

www.collaborativetesting.com

*

Dwa różne profile genetyczne otrzymane
z symulowanej plamy zawierającej krew i nasienie,

badanej dla potrzeb testu CTS 08-586 w 2008 r.

Pozostałości
po plamach krwi nadesłanych w 2005 r.

jako symulowane ślady biologiczne w ramach
testu 574 organizowanego przez CTS (tkanina

umieszczona na żółtej kopercie) oraz 
po atestacji GEDNAP 30 – widoczna jest znaczna

różnica wielkości plam
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genetyczne badania ojcostwa i inne badania

pokrewieństwa, identyfikacja szczątków ludzkich, badania

pokrewieństwa w linii żeńskiej (mtDNA), badania

pochodzenia ewolucyjnego linii żeńskiej

> tgrzyb@cm.umk.pl

Dr Marcin Woźniak
genetyczna identyfikacja śladów biologicznych, badania

pokrewieństwa w linii męskiej (chromosom Y), badania

pochodzenia ewolucyjnego linii męskiej

> marcinw@cm.umk.pl

Dr Jarosław Bednarek
badania morfologiczno-porównawcze włosów,

antropologia sądowa

> bednarek@cm.umk.pl


