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DNA – życie po życiu
Ustalenie genotypu na podstawie niedopałka papierosa nie różni się istotnie od próby
rozwikłania struktury populacji wymarłej megafauny plejstocenu na podstawie
zachowanych kości, przekonuje drThomas Gilbert.

> www.zgms.cm.umk.pl

Drodzy Czytelnicy
Profesor Alan Cooper, dyrektor Australijskiego Centrum
Analizy Starego DNA Uniwersytetu w Adelajdzie napisał
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kiedyś, że zanieczyszczenia dawnych, zdegradowanych

WYWIAD NUMERU

próbek DNA współczesnym materiałem genetycznym są

DNA – życie po życiu

niemalże niemożliwe do uniknięcia. Nawet wtedy, kiedy

Ustalenie genotypu na podstawie niedopałka papierosa nie różni się istotnie od próby

laboratoria stosują najbardziej restrykcyjne środki służące

rozwikłania struktury populacji wymarłej megafauny plejstocenu na podstawie zachowanych

ochronie autentyczności wyników. Prof. Cooper nie miał

kości...

przy tym na myśli przypadkowych, mało doświadczonych

NOWOŚCIW GENETYCE SĄDOWEJ
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Kiedy odcisk palca nie wystarcza...

Łuski są materiałem często zabezpieczanym
na miejscu zdarzenia. Jednak uzyskanie proﬁlu
z pozostawionych na nich śladów bywa poważnym problemem. Decyduje o tym mała ilość
DNA, a także jego degradacja za sprawą wysokiej temperatury towarzyszącej wystrzałom.

laboratoriów, lecz renomowane instytucje zajmujące się
badaniami DNA liczącego dziesiątki, a nawet setki tysięcy
lat! Kontaminacje zdarzają się również w laboratoriach
genetyczno-sądowych. Nawet najlepsze światowe ośrodki

oświadczenie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców pozwoliło wykazać, że mimo tych przeciwności możliwa
jest ampliﬁkacja DNA przynajmniej z części
śladów. Dodatnie wyniki uzyskano z zastosowaniem używanego także przez nasz zespół zestawu AmpFℓSTR® MiniFiler™. Służy on ampliﬁkacji
materiału zdegradowanego i występującego
w małych ilościach.

D
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mogą mieć z nimi problemy, a konsekwencje bywają bardzo

CIEKAWE PRZYPADKI

poważne – przypadkowy DNA powielany poprzez PCR

W cudzej skórze?

dostarcza przecież proﬁlu genetycznego niemającego nic

Napad, którego ofiarą padła Barbara, miał niezwykły przebieg... Jeszcze bardziej zaskakujące

wspólnego ze sprawą. Sam fakt występowania kontaminacji

okazały się wyniki badania śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia!

nie jest jednak przesądzający. Istotniejsze jest, aby
laboratorium miało świadomość istnienia tego problemu,
stosowało odpowiednie zabezpieczenia, a jednocześnie
skutecznie monitorowało poziom pojawiających się
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zanieczyszczeń. To istotne zagadnienie podejmujemy

METODY BADAWCZE

w rubryce„Standardy i atestacje” bieżącego numeru

Nie ludzki DNA...

„Genetyki i Prawa”.

Materiał biologiczny to nie tylko krew ludzka, ale także materiał roślinny i zwierzęcy. Ślady takie,
częste na miejscu zdarzenia, nie mają dziś szans umknąć uwadze śledczych!

W ramach tego samego eksperymentu porównano wydajność ampliﬁkacji DNA pobranego
poprzez przetarcie wacikiem zwilżonym wodą
destylowaną kryzy i łuski naboju. Okazało się,
że miejsce pobrania nie jest bez znaczenia –

lepsze wyniki uzyskuje się z wymazu z łuski.
Próbowano także powielić DNA pobrany z lufy broni palnej już po wystrzale, jednak uzyskane mieszaniny i trudności z amplifikacją
niektórych alleli sugerują, że metoda ta nie
znajdzie szerszego zastosowania w genetyce
sądowej.

Zestawienie ośrodków, które bezpośrednio badają
najstarsze biologiczne ślady przeszłości oraz

*

laboratoriów pracujących dla potrzeb wymiaru
sprawiedliwości i organów ścigania, nie jest zresztą
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przypadkowe. Świadczy o tym treść rozmowy, jaką

PIĘĆ PYTAŃ DO...

przeprowadziliśmy z profesorem Thomasem Gilbertem

Podróż w przeszłość

z Muzeum Historii Naturalnej Uniwersytetu w Kopenhadze

Kim był nasz prapradziadek? Ile dzieci wydała na świat nasza praprababka? Drzwi do rozwiązania

(Dania), światowym autorytetem w badaniach

takich zagadek rodzinnych mogą stanąć przed nami otworem dzięki badaniom genetycznym.

Zębate narzędzia zbrodni

Obrażenia, z którymi na co dzień mają do czynienia specjaliści medycyny sądowej, to nie tylko rany
kłute, cięte czy postrzały, ale także... ugryzienia. Teraz być może łatwiej będzie wykryć sprawców tych
ostatnich.

*

Taniej, szybciej,
na szeroką
skalę

nad procesami pośmiertnej degradacji, naprawy oraz

Dziś, kiedy identyﬁkacja osobnicza,

pozyskiwania kwasów nukleinowych ze starego materiału

ustalanie pokrewieństwa czy śledzenie

biologicznego. Okazuje się, że badacze starego DNA oraz

genealogii są powszechnie wykonywa-

genetycy sądowi mogą i powinni się od siebie wiele
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nymi analizami, dużo uwagi poświęca

nauczyć.

STANDARDY I ATESTACJE

W istocie postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach
w dziedzinie badań dawnego DNA, jest ogromny.
Zaowocował on m.in. poznaniem dużych części

się ich usprawnieniu, skróceniu czasu
badania i obniżeniu kosztów.

Ostrożności nigdy za wiele
To, czy personel laboratorium wyjdzie obronną ręką ze starcia z zanieczyszczonymi próbkami DNA,

N

iejednokrotnie zdarza się, że dany

zależy od jego doświadczenia i znajomości tzw. dobrej praktyki laboratoryjnej.

ślad musi zostać oznaczony nie tylko
pod kątem markerów autosomalnych,

genomów wielu wymarłych gatunków zwierząt i roślin, co
ma niewątpliwe znaczenie poznawcze. Warto jednak zwrócić

ale również loci mtDNA i chromosomu Y.

uwagę na techniczny wymiar tych badań – opracowanie

Niedawno udało się opracować system

nowych metod ekstrakcji DNA czy sekwencjonowania

do jednoczesnej ampliﬁkacji aż 124 loci DNA.

drugiej generacji z całą pewnością nie pozostanie bez

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zestaw ten pozwala z jednakową wydajnością

wpływu na metodologię pracy genetyków zajmujących się
osobniczą i gatunkową identyﬁkacją śladów biologicznych.

NA OKŁADCE:

Tym bardziej, że analizy podejmowane w laboratoriach

Kości – jedno z popularnych źródeł pozyskiwania tzw. starego DNA.

namnożyć loci występujące w pojedynczych,
jak i bardzo wielu kopiach w komórce (np.
mtDNA)... A wszystko to w jednej reakcji!

sądowych coraz częściej dotyczą DNA pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego. Artykuł, który zamieściliśmy
w rubryce„Metody badawcze”, jest jedynie ogólnym
wprowadzeniem do tej problematyki. Będziemy się starali ją
rozwijać w kolejnych wydaniach naszego magazynu.
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pracowana ostatnio metoda trójwymiarowego obrazowania śladów po ugryzieniach
może znacznie przyspieszyć wykonywanie
badań porównawczych. Szacuje się, że skuteczność tej techniki wynosi około 92 proc. poprawnych dopasowań w sytuacji, kiedy specjalista
dysponuje śladem ugryzienia i właściwym modelem uzębienia, oraz niemal 99 proc., jeśli chodzi o poprawne wykluczenie podejrzanego.

O

Zazwyczaj w razie ugryzień wykonuje się ich
zdjęcia, a następnie biegły odontolog porównuje je z obrazem 3D uzębienia podejrzanych. Nie
da się jednak ukryć, że jest to prawdziwe
wyzwanie, a wyniki analiz nie zawsze są jednoznaczne. Nowa metoda też ma pewną wadę –
można ją stosować jedynie w przypadku głębokich ugryzień, tj. takich, które faktycznie pozwolą uzyskać rzetelny obraz 3D uzębienia.

Wśród analizowanych miejsc są nie tylko loci
pozwalające stworzyć unikalny tzw. genetyczny odcisk palca, ale również loci deﬁniujące najczęściej występujące wśród
Europejczyków haplogrupy mtDNA i chromosomu Y, co ma niebagatelne znaczenie dla
badań pokrewieństwa i pochodzenia.

Redakcja: Urszula Rogalla
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WYWIAD NUMERU
„W bardzo mroźnym
klimacie jesteśmy
w stanie pozyskać DNA
odpowiedniej
jakości, liczący nawet...
kilka milionów lat!”

DNA – życie
po życiu
Czy ustalenie genotypu na podstawie niedopałka papierosa lub
dziesięcioletniej plamy krwi różni się istotnie od próby rozwikłania
struktury populacji wymarłej megafauny plejstocenu
na podstawie zachowanych kości...? Otóż – nie.
Tomasz Grzybowski
Czy można określić, jak długo przetrwa DNA
post-mortem?

Dr Thomas Gilbert
Jeżeli bezpośrednio po pobraniu próbki nie
stworzymy warunków sprzyjających ochronie
DNA – głębokiego zamrożenia lub przechowywania w stabilizujących buforach – rozpocznie się proces jego szybkiej degradacji.
DNA jest cząsteczką bardzo delikatną. Może ulec zniszczeniu na drodze rozkładu przez
inne organizmy, a także w toku reakcji biochemicznych zależnych od środowiska, w którym
przebywała próbka. Dlatego trudno określić
sposób rozpadu DNA w każdym możliwym
przypadku. Możemy jedynie przedstawić bardzo ogólne konkluzje z uproszczonych laboratoryjnych eksperymentów i naszych własnych
obserwacji.
Szybkość rozpadu DNA maleje znacznie wraz
ze spadkiem temperatury. To wyjaśnia, dlaczego tak wiele badań tzw. starego DNA dotyczy
próbek pochodzących ze stref zimnego klima-

tu – analizy te wykonano, gdyż były one możliwe! Kiedy z Paulą Campos próbowaliśmy badać mitochondrialny DNA z kilkuset starych
próbek wołu piżmowego zebranych na północy – na Syberii, Grenlandii i w Kanadzie – uzyskaliśmy go z blisko 75 proc. próbek. Z kolei Ed
Green i jego współpracownicy z Instytutu
Maxa Plancka w Lipsku w Niemczech opisali,
w jakim stanie zachował się DNA ze szczątków
neandertalczyków pochodzących ze zbliżonego okresu prahistorii, lecz wydobytych głównie w Europie Centralnej i Południowej.
Zaledwie jedna na 70 próbek nadawała się
do badań. Przyczyna jest prosta – DNA wołu
piżmowego zachował się lepiej w zimnym klimacie północy.
Zdarzają się oczywiście wyjątki. Ostatnio zbadaliśmy na przykład DNA wyizolowany z ludzkich odchodów z Oregonu w Ameryce
Północnej, liczących około 15 tys. lat. Na podstawie naszych wyników zasugerowaliśmy,
że człowiek współczesny zasiedlił Nowy Świat
wcześniej niż dotychczas sądzono. Zdumiało
mnie, że bardzo stare próbki pochodzące z pu-

„Z włosów i paznokci uzyskaliśmy wyniki
z dużej liczby genomów mitochondrialnych
m.in. mamuta, nosorożca włochatego,
tygrysa tasmańskiego i starych próbek
pochodzenia ludzkiego”
4 Genetyka i Prawo

* BIOGRAM
Dr Marcus Thomas
Pius Gilbert

Profesor w Muzeum Historii Natu-

Dr Thomas Gilbert jest autorytetem

ralnej Uniwersytetu w Kopenhadze (Dania),

w badaniach nad procesami pośmiertnej degradacji,
naprawy oraz pozyskiwania kwasów nukleinowych
ze starego materiału biologicznego

absolwent Uniwersytetu w Oksfordzie. Jego
zainteresowania badawcze koncentrują się
wokół zagadnień antropologicznych, archeologicznych, ewolucyjnych i ekologicznych,

stynnej jaskini były wystarczającym źródłem
DNA! Problem zachowania materiału genetycznego jest więc dość skomplikowany.

DNA, a wyzwania, z jakimi boryka się genetyk
sądowy badający współczesne ślady, nie różnią
się istotnie od tych, z którymi ma do czynienia
badacz śladów z dalekiej przeszłości.

nych – zarówno z genomu mitochondrialnego,
jak i jądrowego – wymarłych gatunków, takich
jak mamut włochaty czy też nasz wymarły siostrzany podgatunek – neandertalczyk.

Tomasz Grzybowski
Jak zatem zdeﬁniować pojęcie „badań starego DNA”?

Dr Thomas Gilbert
Szeroka deﬁnicja obejmowałaby badanie jakiegokolwiek DNA, który nie został zachowany
specjalnie dla potrzeb analiz genetycznych. Jakość takiego materiału jest słaba w porównaniu z DNA współczesnym. W moim przekonaniu jednak istnieją liczne podobieństwa pomiędzy wieloma „sądowymi” i „starymi” próbkami

które wymagają analizy starego DNA.

Jest autorem kilkudziesięciu prac opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, zawierających m.in. wyniki

Tomasz Grzybowski
O jakich najbardziej spektakularnych osiągnięciach w badaniach starego DNA przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich
kilku lat warto wspomnieć?

Dr Thomas Gilbert
Zależy to rzecz jasna od osobistych zainteresowań. Istnieje jednak kilka przełomowych osiągnięć badawczych. Jednym z nich jest
pozyskanie ogromnej ilości danych genetycz-

Pamiętam, że na początku 2005 r. dziennikarz
zapytał mnie, czy możemy się spodziewać podobnych danych w najbliższej przyszłości. Odpowiedziałem, że zdecydowanie nie, gdyż nie
istnieje technologia, która by umożliwiała takie przedsięwzięcia. Zabawne, ale w ciągu kilku tygodni firma 454/Roche wyprodukowała
pierwszą komercyjnie dostępną platformę sekwencjonowania DNA ostatniej generacji –
„GA20”. Był to przełom pod względem łatwości poznawania sekwencji starego DNA. W cią-

analizy sekwencji DNA wielu wymarłych gatunków ssaków. Zajmuje się również optymalizacją technik tzw. sekwencjonowania drugiej
generacji pozwalających na uzyskiwanie sekwencji pełnych genomów jądrowych i mitochondrialnych, dla potrzeb analiz starego
i zdegradowanego materiału. Prowadzi zajęcia
dydaktyczne poświęcone technikom analizy
starego DNA dla słuchaczy Uniwersytetów w Kopenhadze, Oksfordzie, Yorku
i Gottland.
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gu następnych sześciu miesięcy Stephan
Schuster wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu Penn State w USA zademonstrowali
możliwości nowej technologii. Opublikowali
wyniki badań głęboko zamrożonych kości mamuta! Niedługo potem Svante Pääbo z Instytutu Maxa Plancka w Lipsku w Niemczech
i Eddie Rubin z Instytutu Joint Genome w Berkeley w USA ze współpracownikami wykazali,
że technologia ta może być stosowana nawet
w analizie próbek zachowanych w o wiele
gorszym stanie, takich jak DNA neandertalczyka.

Dr Thomas Gilbert
Wyniki wczesnych badań

Owszem, w tej dziedzinie poczyniono znaczące
postępy. Wprowadzono techniczne ulepszenia
pozwalające na pozbycie się kontaminacji. Przykładowo, Helena Malmström i jej współpracownicy z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji
wykazali, że proszkując kość lub ząb przed poddaniem działaniu podchlorynu sodu usuwa się
ponad 99 proc. kontaminacji, a endogenny DNA
do właściwej analizy pozostanie nietknięty. Nasz
zespół wykazał, że alternatywnym źródłem DNA
do badań może być materiał mniej porowaty –
paznokcie czy włosy – z którego otrzymujemy
o wiele czystszy DNA. Krokiem naprzód są też
techniki sekwencjonowania drugiej generacji.
Dostarczają one większej liczby danych, co pomaga zmniejszyć poziom błędów wynikających
z samego sekwencjonowania lub degradacji
DNA, umożliwiają też analizę o wiele krótszych
cząsteczek. Liczba dostępnych cząsteczek DNA
w zdegradowanej próbce zwiększa się w sposób
wykładniczy wraz ze zmniejszeniem ich długości. Dlatego też dzięki nowym technologiom sekwencjonowania dysponujemy większą ilością
DNA dostępnego do analizy, co zmniejsza prawdopodobieństwo błędów.

genetycznych dotyczących
dinozaurów okazały się
całkowicie pozbawione wartości

Dziś, dzięki kombinacji nowych technik – m.in.
dzięki ustaleniom naszego zespołu z Kopenhagi, że włosy są doskonałym materiałem
do analiz starego DNA, a także dzięki dostępności nowych, jeszcze doskonalszych sekwenatorów genomowych, takich jak Genome
Analyzer ﬁrmy Illumina – zakończono pozyskiwanie pierwszych pełnych sekwencji genomów mamuta i neandertalczyka.
Spośród innych zastosowań, do moich ulubionych należą analizy dużej liczby starych próbek
za pomocą nowych narzędzi analitycznych, takich jak„BEAST”, stworzonych specjalnie z myślą
o danych pozyskiwanych z dawnego DNA. Cele
takich badań wykraczają daleko poza standardowe potwierdzanie lub przypisywanie pozycji
taksonomicznej niewielkiej liczbie starych próbek, co dotychczas było powszechną praktyką.
Dzięki nowym narzędziom, Beth Shapiro z Uniwersytetu Penn State z USA, a także kilka innych osób z naszego zespołu, są w stanie
odtwarzać dynamikę populacji dawnych gatunków i do pewnego stopnia przewidywać, jakie
czynniki miały wpływ na tę dynamikę – czy był
to np. klimat, czy działalność człowieka.

Tomasz Grzybowski
Czy wszystkie wyniki badań starego DNA
należy przyjmować bez zastrzeżeń?

Dr Thomas Gilbert
Zdecydowanie nie. Badaniom starego DNA towarzyszą dwa ograniczenia: degradacja DNA
oraz zanieczyszczenie próbek egzogennym materiałem, tj. DNA pochodzącym z zewnątrz. Najgorzej jest, gdy materiał należy do tej samej
jednostki taksonomicznej co badana próbka.
Wiele wczesnych spektakularnych wyników badań, np. DNA dinozaurów czy liczących miliony
lat owadów zatopionych w bursztynie, okazało
się być zwykłymi kontaminacjami. Zabawne,
że sekwencje pochodzące z tych badań znajdują się w dalszym ciągu w bazie danych GenBank!
Choć takie publikacje się skończyły, w dziedzinie badań starego DNA nadal można spo6 Genetyka i Prawo

Kolejnym udoskonaleniem będą enzymatyczne
metody usuwania lub naprawy uszkodzonych,
błędnych sekwencji. Możliwości w tej dziedzinie są jednak obecnie ograniczone – ukazały się
wyniki pierwszych badań podstawowych, toteż
pierwszych sukcesów możemy się spodziewać
prawdopodobnie w ciągu kilku lat.

Tomasz Grzybowski
Czy metodologia badań starego DNA może się przydać również w genetyce sądowej?

Dr Thomas Gilbert
tkać bezsensowne wyniki. Oceniając wyniki
warto zadać sobie pytania: „Czy w danym materiale mógł przetrwać endogenny DNA?”,
„Czy próbka mogła zostać zanieczyszczona DNA z podobnego źródła?”, „Czy istniała
szansa pozbycia się tej kontaminacji?” itd...
Wiele problematycznych wyników dotyczy
starych próbek pochodzenia ludzkiego, gdyż
ryzyko kontaminacji jest w takim przypadku
największe.
Rozpoczynając pracę ze starym DNA człowieka byłem zaskoczony lekturą dotyczącą sposobów pozbywania się kontaminacji.
W badaniach stosowano np. papier ścierny,
a nawet szczoteczkę do zębów w celu zeskrobania zewnętrznej warstwy kości i „usunięcia”
kontaminacji! Jest to logiczne tylko wtedy,
gdy obecność zanieczyszczeń ogranicza się
do powierzchni materiału. Kość, w szczegól-

ności stara, zachowuje się jak gąbka. Z eksperymentów wynika, że kontaminacja DNA
wynikająca np. z manipulacji nieosłoniętą ręką bądź nieostrożnego przemywania, penetruje do głębokich warstw kości i zębów. Gdy
nie weźmie się tego pod uwagę, zanieczyszczenia pozostaną i mogą doprowadzić
do powstania błędnych danych. Sądzę,
że sporo wyników badań starego DNA pochodzenia ludzkiego, zwłaszcza dotyczących
stosunkowo starych próbek z gorącego klimatu – np. ze starożytnego Egiptu, jest niewiarygodna. Podobne problemy towarzyszą
wielu badaniom starego DNA mikroorganizmów.

Tomasz Grzybowski
Czy istnieją zatem nowe techniki biologii
molekularnej, które mogłyby poprawić wiarygodność badań starego DNA?

*

JAK DŁUGO „żYJE” DNA?
Biorąc pod uwagę fakt, że szybkość rozpadu DNA jest mniejsza
w niższych temperaturach, drThomas Gilbert ocenia, jak stary
materiał genetyczny odpowiedniej jakości można pozyskać
przy użyciu konwencjonalnych technik w różnych częściach
świata:
• z bardzo zimnych stanowisk (np. spod lodów Antarktydy) –
DNA liczący około kilka milionów lat,
• z wiecznej zmarzliny – DNA mający kilkaset tysięcy lat,
• ze stref klimatu umiarkowanego – DNA liczący dziesiątki
tysięcy lat,
• ze stref gorącego klimatu – DNA mający zaledwie dziesiątki
do setek lat.

Mam nadzieję, że tak. Wyzwania oraz metody
badawcze w obu dziedzinach są na tyle podobne, że możemy się od siebie wiele nauczyć.
Z jednej strony, badacze starego DNA są często
zmuszeni pracować nad próbkami, które zwykle nie traﬁają do genetyków sądowych. Czulsze metody należące do warsztatu
badawczego starego DNA mogą się przydać
w genetyce sądowej. Z drugiej strony, wielu
badaczom starego DNA sugerowałbym czerpanie wzorów z systemów kontroli jakości właściwych dla genetyki sądowej. Pomogłoby to
ograniczyć ilość danych wątpliwej jakości
w publikacjach naukowych. Ponadto w wielu
krajach środki na ﬁnansowanie projektów badawczych dotyczących nowych metod ekstrakcji DNA oraz oceny uszkodzeń i sposobów
naprawy DNA są o wiele wyższe w dziedzinie
genetyki sądowej niż starego DNA. Jednak badacze starego DNA także mogą znacząco skorzystać z wyników takich projektów.
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CIEKAWE PRZYPADKI

W cudzej skórze?
W pewnym dużym mieście doszło do napadu, którego oﬁarą padła Barbara. Zdarzenie miało
dość niezwykły przebieg... Jeszcze bardziej zaskakujące okazały się wyniki badania śladów
pozostawionych na miejscu zdarzenia!

rzeczna, jednak bliższe przyjrzenie się faktom
sprawiło, że można ją było traktować poważnie.

rych zmiany mutacyjne obejmują znaczne obszary DNA, nawet całe chromosomy.

Należy pamiętać, że standardowy test określający
płeć opiera się na analizie krótkiego fragmentu
DNA genu amelogeniny, wspólnego dla chromosomów X (kobiety) i Y (mężczyzny). Fragment ten
ma różną długość w zależności od tego, czy pochodzi z chromosomu X (krótsza wersja), czy Y
(dłuższa wersja). W większości przypadków test
ten pozwala prawidłowo przewidzieć płeć osoby,
jednak zdarzają się rzadkie odstępstwa. Jeden
z takich przypadków opisywaliśmy we wcześniejszym numerze „Genetyki i Prawa”– dotyczył on
mężczyzny, który nie posiadał fragmentu chromosomu Y obejmującego gen amelogeniny,
przez co jego proﬁl genetyczny wskazywał,
że jest kobietą. Dopiero rozszerzenie badań na inne fragmenty chromosomu Y wykazało, że faktycznie mężczyzna posiada chromosom Y.

Proﬁl genetyczny Barbary można wyjaśnić
na gruncie biologii, zakładając, że w chromosomie Y występującym w jej DNA doszło do mutacji genu określanego jako SRY. Jest to
najważniejszy gen chromosomu Y, gdyż to właśnie on decyduje o płci ludzkiego zarodka. Białko
produkowane przez gen SRY w najwcześniejszych etapach rozwoju zarodkowego wyzwala
kaskadę procesów, które w konsekwencji prowadzą do wykształcenia cech męskich. Brak białka
SRY, pomimo obecności chromosomu Y, powoduje rozwój zarodka w kierunku wykształcenia
płci żeńskiej. W literaturze przedmiotu znane są
przypadki kobiet posiadających w swoim DNA

Przypadek Barbary był jednak inny. Zarówno test
amelogeniny, jak i testy innych miejsc chromosomu Y wskazywały, że mamy do czynienia z kobietą, która posiada chromosom Y! Aby potwierdzić
nasze domniemania, poprosiliśmy policję o nadesłanie materiału porównawczego od pokrzywdzonej. Jego analiza wykazała jednoznacznie,
że ślady nieznanego mężczyzny to w rzeczywistości krew pochodząca od pokrzywdzonej.

Scenariusze A i B. Wyjaśnienia tego faktu

Zdarza się, że określenie płci
wcale nie jest oczywiste... Decydują o tym nie tylko
zjawiska obyczajowe, ale także genetyczne!

apastnik, mężczyzna, wdarł się do mieszkania w bloku i grożąc nożem zażądał od kobiety pieniędzy i kosztowności. Nie
przewidział jednak, że stawi ona zdecydowany
opór i zaatakuje go – najpierw rękami, a potem
butelką po piwie, którą rozbije mu na głowie. Barbara musiała się bronić intensywnie, gdyż
na miejscu zdarzenia znaleziono odłamane i zakrwawione końcówki tipsów, którymi przedłużała
paznokcie.

N

Napastnik ratował się ucieczką, krwawiąc obﬁcie
z rany na głowie. Barbara, która również odniosła
obrażenia, powiadomiła o zdarzeniu organy ścigania. Z jej mieszkania i z korytarza bloku zabezpieczono liczne ślady krwi oraz niedopałki
papierosów. Podejrzanego znaleziono dość szybko – wskazała go pokrzywdzona, gdyż był to jej
znajomy. Zabezpieczone ślady biologiczne oraz
materiał porównawczy pobrany od podejrzanego zostały wysłane do nas, do laboratorium Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej CM UMK
w celu identyﬁkacji genetycznej. Nie pobrano natomiast materiału porównawczego od pokrzywdzonej. Kierowano się logicznym założeniem,
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że ewentualne ślady biologiczne pochodzące
od niej zostaną łatwo zidentyﬁkowane przez test
płci, który pozwoli zróżnicować DNA pochodzący
od kobiety i DNA pochodzący od mężczyzny.

Spora niespodzianka. Liczba śladów biologicznych zabezpieczonych w tej sprawie nie była szczególnie duża, więc w ciągu kilkunastu dni
dokonaliśmy ich oględzin, izolacji materiału genetycznego i oznaczenia proﬁlu. Analiza wyników była jednak dla nas dużym zaskoczeniem.
Wynikało z niej, że na miejscu przestępstwa musiało przebywać przynajmniej dwóch mężczyzn!
DNA pochodzący od kobiety znaleźliśmy jedynie na kilku niedopałkach papierosów, natomiast wszystkie ślady krwi zabezpieczone
w mieszkaniu i prowadzącym do niego korytarzu zawierały DNA pochodzący od podejrzanego oraz DNA innego, niezidentyﬁkowanego
mężczyzny.
Najbardziej zastanawiający był fakt, że DNA owego nieznanego mężczyzny znajdował się m.in.
na fragmentach tipsów, które połamała Barbara
broniąc się przed napastnikiem. Istniało kilka

możliwych wyjaśnień takich wyników. Najbardziej prawdopodobne wydawało się założenie,
że napastników było dwóch, a Barbara – z nieznanych powodów – nie chciała ujawnić tożsamości
drugiego z nich. Stało to jednak w sprzeczności
z zeznaniami pokrzywdzonej, która twierdziła,
że napadł ją jeden mężczyzna. Wydawało się też
mało prawdopodobne, aby samotna kobieta
miała dość siły i determinacji, aby pokonać
dwóch mężczyzn.
Rozważaliśmy hipotezę, że ślady drugiego mężczyzny nie były związane bezpośrednio ze zdarzeniem, lecz pochodziły z wcześniejszego
okresu. Ona jednak również nie znajdowała potwierdzenia w zgromadzonych dowodach, jako
że krew nieznanego mężczyzny pojawiała się
na kluczowych przedmiotach związanych z napadem – na tipsach oraz butelce, którą Barbara zaatakowała napastnika.

Czy kobieta może być mężczyzną? Pozostała zatem trzecia hipoteza: krew nieznanego
mężczyzny to w rzeczywistości krew Barbary!
Na pierwszy rzut oka wydawała się ona niedo-

można szukać zarówno wśród zjawisk natury
obyczajowej, jak i biologicznej. Można przecież
założyć, że Barbara to po prostu mężczyzna, który
przeszedł operację zmiany płci oraz zmienił urzędowo imię i nazwisko, stając się w ten sposób kobietą. Policja, dążąc do wyjaśnienia sprawy
napadu, nie musi wnikać w historię życia pokrzywdzonej osoby i ustalać, czy zmieniała płeć.
Celem nadrzędnym jest przecież ujęcie i ukaranie
sprawcy zdarzenia.
Taki scenariusz wydawał się bardzo prawdopodobny, jednak możliwe było jeszcze inne wyjaśnienie męskiego DNA Barbary. Materiał
genetyczny w komórkach ciała człowieka nie jest,
jakby się mogło wydawać, stały i niezmienny.
Cząsteczki DNA podlegają ciągłemu oddziaływaniu środowiska, w którym przebywają (tzw. macierz jądrowa). W środowisku występują liczne
enzymy i inne białka, których głównym zadaniem
jest utrzymanie i naprawa materiału genetycznego, a także odczytywanie zawartych w nim informacji. Systemy naprawy DNA są bardzo
skuteczne, ale nawet im zdarzają się pomyłki. To
one powodują pojawianie się zmian zwanych
mutacjami. W większości przypadków mutacje są
zmianami bardzo niewielkimi, niewpływającymi
znacząco na zawartość informacji w materiale genetycznym. Zdarzają się jednak sytuacje, w któ-

Wnioski na przyszłość. W kwestii napadu
na Barbarę nadal nie jest jasne, z którą z dwóch
opisanych sytuacji mamy do czynienia. Ustaliliśmy, że krew na miejscu zdarzenia pochodzi
od pokrzywdzonej, natomiast kwestia wyjaśnienia, czy pokrzywdzona to mężczyzna po zmianie
płci, czy też kobieta z rzadką mutacją w DNA, jest
cały czas otwarta. Zapewne taką pozostanie,
gdyż nie ma ona znaczenia dla toczącego się
śledztwa.
Na marginesie opisanych wydarzeń warto jednak
poczynić kilka uwag natury ogólnej. Przede
wszystkim praca ze śladami biologicznymi to praca z materiałem, który ze swej natury jest bardzo
plastyczny i może generować zaskakujące wyniki.
Istotne jest zatem, aby badania takie wykonywali

„W Polsce może żyć nawet 1000 kobiet
posiadających w swoim DNA chromosomY!
Cierpią one na schorzenie genetyczne
nazwane zespołem Swyera”
chromosom Y z uszkodzonym genem SRY. Osoby takie rozwijają się zasadniczo normalnie, posiadają jednak niefunkcjonalne jajniki
i szczególnie w okresie dojrzewania wymagają
terapii hormonalnej. Sytuacja taka określana jest
jako schorzenie genetyczne zwane zespołem
Swyera i występuje spontanicznie raz
na ok. 20 000 urodzeń.

Tipsy i butelka

biegli odpowiednio przygotowani, dysponujący
zapleczem warsztatowym, obejmującym szeroki
zakres zagadnień związanych z biologią człowieka – począwszy od genetyki sądowej i molekularnej, poprzez antropologię, aż po klasyczną
medycynę. Tylko instytucje dysponujące takim zapleczem są w stanie w sposób kompleksowy oceniać zebrany materiał dowodowy i wydawać
wiarygodne opinie nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach.
Warto ponadto zastanowić się nad polityką
oszczędzania za wszelką cenę, która wymusza
na wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania
posunięcia, takie jak wysyłanie do badań śladów biologicznych bez kompletnego materiału
porównawczego. Praktyka taka została zastosowana m.in. w opisanym przypadku, ale również
w wielu innych sprawach prowadzonych w naszym zakładzie. Brak materiału porównawczego
pobranego od wszystkich osób związanych ze
sprawą pozwala co prawda na pewne oszczędności, często zresztą symboliczne, ale bywa przyczyną niepotrzebnej zwłoki w wydawaniu ekspertyz.
Brak materiału od pokrzywdzonej w sprawie napadu stał się nawet przyczynkiem do rozważań
nad koniecznością rozszerzenia śledztwa w kierunku poszukiwań drugiego podejrzanego. Dopiero badania dosłanego materiału wykazały,
że nie ma takiej konieczności.

– dowody kluczowe dla
opisywanego przestępstwa

Marcin Woźniak
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METODY BADAWCZE
„Kiedy jedynym
dowodem rzeczowym
nadającym się do badań
jest materiał
pochodzenia
zwierzęcego lub
roślinnego, jego
identyﬁkacja bywa
ostatnią szansą na
rozwikłanie zagadki”

Nie ludzki DNA...
Wiele osób jest przekonanych, że materiał biologiczny to tylko krew ludzka.W rzeczywistości
genetyk ma także do czynienia z materiałem roślinnym i zwierzęcym. Ślady takie, częste na miejscu
zdarzenia, nie mają dziś szans umknąć uwadze śledczych!
ajczęściej znajdowanym śladem pochodzenia zwierzęcego jest sierść – zwłaszcza należąca do psów lub kotów. Nieco
rzadziej zabezpieczana jest ślina, z którą genetycy stykają się głównie w sprawach związanych z pogryzieniami oraz krew i inne
wydzieliny. Ilość materiału zwierzęcego jest
z reguły dużo większa niż ludzkiego. Wprawdzie może on zostać przeniesiony bezpośrednio przez zwierzę, jednak w praktyce znacznie
częściej zostaje on przeniesiony wtórnie przez
człowieka.

N

Dawniej i dziś. W poprzednich dziesięcioleciach podejmowano różnorodne próby mające
na celu identyﬁkację zwierzęcych śladów biologicznych. Przynależność gatunkową określano
między innymi na podstawie budowy morfologicznej włosa. Ta metoda jednak nie okazała się
wystarczająco skuteczna przede wszystkim ze
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względu na znaczną zmienność międzygatunkową, a nawet zmienność wewnątrzosobniczą.
Skuteczność badań identyﬁkacyjnych zwiększyła się znacznie po wprowadzeniu do praktyki analizy zmienności markerów genetycznych.
Początkowo główne wysiłki koncentrowano
na markerach jądrowego DNA, zwłaszcza na sekwencjach powtarzających się o układzie tandemowym (minisatelity i mikrosatelity),
a także na polimorﬁzmach jednonuklotydowych (SNPs). I można by było na tym poprzestać, gdyby metody te nie wymagały bardzo
dużych ilości DNA. Tymczasem ilość jądrowego
DNA w często spotykanych śladach biologicznych – takich jak np. pojedyncze włosy – jest
śladowa, a co gorsza przeważnie jest on wysoce
zdegradowany. Niemożliwe jest wówczas przeprowadzenie identyﬁkacji na podstawie porównania morfologicznego czy analizy z zastoso-

waniem jądrowego DNA, tym bardziej, że włosy stanowiące jedyny dowód są często pozbawione cebulek. W takich sytuacjach
osobniczym i ﬁlogenetycznym kluczem molekularnym mogą być analizy mitochondrialnego DNA (mtDNA).

Nie tylko fauna, ale także ﬂora. Genetycy
badają także materiał pochodzenia roślinnego.
Mogą nim być całe rośliny lub ich fragmenty, ale
także pyłki, drewno, gleba. Szczególnym oględzinom pod kątem odnalezienia pozostałości botanicznych poddaje się odzież, obuwie
i przedmioty znajdujące się na miejscu przestępstwa. Na podstawie badań takich śladów można określić między innymi:
• miejsce zdarzenia,
• czas, w jakim doszło do zdarzenia,
• drogi przemieszczania się osoby podejrzanej
lub oﬁary,
• miejsce ich ostatniego pobytu.
Szczególnie problematyczne jest wyodrębnienie
DNA z próbek ziemi, głównie ze względu na zawarte w niej inhibitory reakcji PCR takie jak chociażby kwas humusowy. Skutecznym
narzędziem, którym posługuje się medycyna sądowa – przydatnym zwłaszcza dla potrzeb toksykologii sądowej – jest analiza i identyﬁkacja
grzybów, głównie tych z rodziny halucynogennych o właściwościach psychoaktywnych. Metody biologii molekularnej pozwalają na identyﬁkację poszczególnych gatunków grzybów halucynogennych bez konieczności mikroskopowego
badania zarodników, czy też makroskopowego
rozpoznania materiału w postaci zasuszonej. To
znacznie skraca czas analizy.
Czasem na miejscu zbrodni warto przyjrzeć się
także roślinom, bo i one mogą stanowić doskonały materiał dowodowy. Samo określenie gatunku pojedynczych liści drogą badań
morfologicznych ma z reguły niską wartość. Co
więcej, jeżeli gatunek jest szeroko rozpowszechniony, nie można wskazać ograniczonego obszaru jego występowania. Jednak w sytuacji, gdy
podczas popełniania zbrodni przeniesiono materiał roślinny taki jak np. liście, gałęzie czy nasiona, dzięki badaniom możliwe jest ustalenie ich
bezpośredniego związku z miejscem pochodzenia. W takich przypadkach widać ewidentne ko-

rzyści, jakie niesie za sobą analiza genetyczno-molekularna.

Na ratunek zagrożonym organizmom.
Poważny problem ekologiczno-prawny stanowią
wciąż kłusownictwo oraz nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin, a także sprzedaż uzyskanych z nich produktów.
Dlaczego tak trudno je ukrócić? Podobnie jak niemal każda inna działalność przestępcza, są one
źródłem niemałych zysków. I na nic zdają się apele ekologów, wzywających do ocalenia wielu gatunków ptaków, ssaków, gadów czy płazów,
którym w wyniku takich działań grozi wymarcie.
Zarzut popełnienia przestępstwa można postawić tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie udowodnić, że przechwycona próbka pochodzi
od chronionego gatunku. Bywa tak, że konkretny gatunek nie jest chroniony na całym świecie,
a jedynie na określonym terenie. W takim przypadku musimy także ustalić, z jakiej części globu pochodziło zwierzę czy roślina. Na pomoc
śledczym tropiącym przemyt i tępiącym kłusownictwo przychodzi genetyka. Dzięki rozwojowi biologii molekularnej możliwe jest
ustalenie gatunku zwierzęcia, nawet jeśli jedynym dostępnym do analizy materiałem jest
zmielony róg, wywar ze skorupy czy ozdoba ze
skóry. Nie jest to jednak zadanie łatwe i z pewnością nie każde laboratorium jest w stanie
podjąć takie wyzwanie.

czas śmierci. Dzięki owadom da się także stwierdzić na przykład, czy w momencie zgonu denat
był pod wpływem środków odurzających – kokainy lub heroiny. Jest to możliwe, gdyż związki te
znaleźć można w organizmie owada nawet wówczas, gdy ze względu na upływ czasu niemożliwe
jest już stwierdzenie ich obecności w organizmie
zmarłego. Entomologia ma także nieco jaśniejsze
oblicze – biegli z tej dziedziny współpracują
z koncernami spożywczymi. Mają za zadanie
upewnić się, że faktycznie mamy na talerzu tylko
to, za co zapłaciliśmy...

Coś dla hobbystów. Wyniki analiz genetycznych okazują się przydatne nie tylko tam, gdzie
polała się krew. Ostatnio coraz modniejsze stają
się badania DNA mające na celu potwierdzenie
danych hodowlanych, rodowodu i ocenę czystości rasy psów, kotów czy koni. Pomaga to ukrócić
nieuczciwe praktyki hodowców, którzy podrabiają dokumenty i osobom słabiej zorientowanym
w temacie sprzedają mieszańce, każąc sobie
za nie słono płacić. Analiza DNA może zostać wykorzystana również dla zbadania wartości hodowlanej zwierzęcia, przewidywania
temperamentu i prawdopodobieństwa, że zapadnie na którąś z chorób genetycznych. Pozwala ponadto zweryﬁkować pokrewieństwo
zwierzęcia z innymi osobnikami, a w przypadku
kradzieży albo zagubienia umożliwia potwierdzenie jego tożsamości.
Anna Czarnecka
Urszula Rogalla

Robaczywy dowód. Entomologia wciąż nie
jest doceniana w medycynie sądowej, pomimo iż
w badaniach odgrywa szczególną rolę. Martwe
ciało – niezależnie od tego czy jest ono ludzkie
czy zwierzęce – staje się miejscem zamieszkania,
wylęgu i żerowania wielu gatunków owadów.
Kiedy ustalenie czasu zgonu nie jest możliwe tylko na podstawie znamion śmierci, warto poradzić
się entomologa. Na podstawie badania stadium
rozwoju znalezionych w ciele insektów prawdopodobnie będzie on w stanie określić przybliżony

Kłusownictwo
to intratny interes,
z którym trudno walczyć

*

ODCZYTANE ZE ŚLADÓW
• POLSKA – wyniki badań DNA przeprowadzonych w naszym zakładzie pomogły udowodnić
kłusownictwo. Proﬁl DNA z wystawionego
na sprzedaż mięsa dzika był identyczny z tym
uzyskanym ze śladów krwawych ujawnionych
w samochodzie podejrzanego.

• NOWA ZELANDIA – dowód z badań DNA roślinnego pozwolił potwierdzić, że mężczyzna
podejrzany o gwałt był na miejscu zdarzenia.
Było to możliwe dzięki analizie genetycznej pył-

Zgodnie ze statystykami, w przypadku pogryzienia badaniom kryminalistycznym najczęściej poddawane są psy. Z prawnego punktu
widzenia to właściciel odpowiada za swojego
czworonoga i to jemu stawia się zarzut spowodowania obrażeń ciała. Następnie ustala się,
czy to właśnie jego zwierzę pogryzło oﬁarę. Badając proﬁl mtDNA śladów pozostawionych
przez zwierzę na zranieniu lub miejscu przestępstwa i porównując go z proﬁlem podejrzanego psa można potwierdzić lub wykluczyć
udział zwierzęcia oraz jego właściciela w zdarzeniu.

ków zabezpieczonych z trawy i gleby z łąkowych obszarów, na których doszło
do przestępstwa i porównaniu ich z proﬁlami
DNA szczątków roślinnych ujawnionych
na odzieży podejrzanego.

• WIELKA BRYTANIA – proﬁl DNA bakterii umożliwił wskazanie gwałciciela. Udało się stwierdzić,
że genotyp bakterii Neisseria gonorrhoeae (dwoinka rzeżączki) pozyskanych z organizmu dziecka
i bakterii ujawnionych na odzieży podejrzanego
były identyczne. Doprowadziło to do skazania
mężczyzny za napaść seksualną.
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PIĘĆ PYTAŃ DO...

Podróż w przeszłość
Kim był nasz prapradziadek? Ile dzieci wydała na świat nasza praprababka? Drzwi do rozwiązania
takich zagadek rodzinnych mogą stanąć przed nami otworem dzięki badaniom genetycznym.
Tomasz Grzybowski
Co skłoniło Panią do rozpoczęcia poszukiwań głębokich rodzinnych korzeni za pomocą metod genetycznych?

Dr Krystyna Knypl
Moje badanie rodzinnych korzeni trwa już kilkanaście lat. Mimo poszukiwań w urzędach
państwowych, książkach historycznych, prasie
codziennej z dawnych lat, a ostatnio także na internetowych forach genealogicznych,
nie udało mi się ustalić dostatecznie dokładnych danych o rodzinie mojego prapradziadka
Ksawerego Konopackiego. O ile jego działalność publiczna jest znana historykom stolicy –
jest on uważany za założyciela warszawskiej
Pragi – to nic bliższego nie wiadomo o jego rodzinie.

z praską gminą żydowską oraz podarował
plac pod budowę Starej Synagogi Nowopraskiej. Co więcej, wśród członków mojej rodziny można zauważyć szczególny typ urody –
nazwijmy go sefardyjskim. W czasach młodości mojej matki żydzi wielokrotnie pytali ją,
czy należy do tej społeczności...
Nie miałam szans na wyjaśnienie wątpliwości
za pomocą dokumentów. Pomyślałam więc,
że badanie genetyczne może być pomocne
w wyjaśnieniu tej intrygującej zagadki. Sprawa
była trudna do naświetlenia tym bardziej,
że nie zachowały się żadne pamiątki rodzinne
z tego okresu. Najstarszą rzeczą, jaką dysponuję, jest zdjęcie Katarzyny, córki Ksawerego
Konopackiego, która w 1872 r. wyszła za mąż
za Jana Szwackiego. Na fotograﬁi jest ona
z mężem i dziećmi.

Tomasz Grzybowski
Zdecydowała się Pani zatem na analizę mitochondrialnego DNA. Jaki był zakres badań?

Dr Krystyna Knypl
W pierwszym badaniu została określona moja haplogrupa – należę do haplogrupy H –
oraz sekwencje regionów HVR1 i HVR2. Prawdopodobnie zdecyduję się na rozszerzenie
badania.

Tomasz Grzybowski

Udało mi się ustalić, że w 1844 r. Ksawery kupił
od Józefa Noskowskiego liczne place na Pradze. W związku z rozwijającą się budową kolei
warszawsko-petersburskiej okolice dawnego
Dworca Wileńskiego stały się atrakcyjną lokalizacją. Mój przodek postanowił to wykorzystać.
W latach 1856-1858 trzykrotnie zamieścił
w „Kurjerze Warszawskim” ogłoszenia o sprzedaży placów. Ceny były przystępne, także wiele osób interesowało się ich kupnem.
Z perspektywy lat wiadomo, że przyczyniło się
to do szybkiego rozwoju dzielnicy. W 1861 r.
Ksawery rozpoczął i pięć lat później zakończył
budowę własnego domu, zwanego pałacykiem Konopackiego. W 1873 r. budynek został
sprzedany, prawdopodobnie przez jego córkę, która wyjechała do Garwolina. Dom ten
stoi do dziś przy ul. Strzeleckiej 11/13 w Warszawie.

Czy wyniki badań pozwoliły na rozwiązanie
zagadki dotyczącej pochodzenia?

zostaje więc nadal niewyjaśniona. Interesujące było dla mnie nawiązanie kontaktów internetowych z osobami, które miały
podobne wyniki HVR1 i HVR2. W bazie udostępnianej klientom przez laboratorium znalazłam kilka osób, które zaznaczyły, że ich
przodkowie pochodzą z Polski. Wysłałam
do nich e-maile. Nie udało nam się wprawdzie ustalić konkretnych danych wspólnych
dla naszych rodzin, ale ciekawie było poznać
potencjalnych genetycznych krewnych. Jedna z obecnych w bazie internetowej osób
miała wyniki HVR1 i HVR2 identyczne z moimi. Jednak jej hiszpańsko brzmiące nazwisko sprawiło, że początkowo uważałam to
za przypadek albo wręcz za pomyłkę. Po paru tygodniach zdecydowałam się napisać
do tej osoby. Jakież było moje zdziwienie,
gdy okazało się, że jej przodkowie w XIX w.
wyemigrowali z Polski do Stanów Zjednoczonych!

Dr Krystyna Knypl
Trudno mi dokładnie oszacować potencjalny
poziom zainteresowania badaniami. Wiadomo
natomiast, że wszelkiego rodzaju poszukiwania
genealogiczne są obecnie modne i coraz więcej osób szuka swoich korzeni. Badaniami genetycznymi prawdopodobnie zainteresują się
te osoby, które nie wiedzą wszystkiego o swoich przodkach i wyczerpały możliwości wyjaśnienia swojego pochodzenia przez przekazy
rodzinne oraz badanie dokumentów urzędowych.

* BIOGRAM
DR KRYSTYNA KNYPL

Tomasz Grzybowski
Jakie będą kierunki dalszych poszukiwań?

Dr Krystyna Knypl
Przeglądałam piśmiennictwo naukowe. Wynika
z niego, że jedynie analiza pełnego genomu
mitochondrialnego może okazać się pomocna
w moich dociekaniach. Poza rozszerzeniem
badań genetycznych, które planuję, muszę
wrócić do żmudnych poszukiwań w dokumentach urzędowych. Niestety, okres, którego dotyczą moje poszukiwania, jest bardzo trudny
dla każdego badającego – wiele dokumentów zaginęło podczas wojen.

Absolwentka Wydziału
Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie. W 1974 r. uzyskała stopień
doktora nauk medycznych. Posiada
specjalizację z chorób wewnętrznych
i hipertensjologii, czyli nauki o nadciśnieniu
tętniczym.

Dr Krystyna Knypl
Raport końcowy badania, jaki otrzymałam
z laboratorium, podaje trzy rodzaje potencjalnych plemion pierwotnych, z których może się wywodzić żeńska linia mojej rodziny:
celtyckie, teutońskie i żydowskie. Sprawa po-

Tomasz Grzybowski
Czy według Pani można liczyć na upowszechnienie w naszym kraju badań mtDNA
w celu odtwarzania głębokiej genealogii
konkretnych osób?

Po wielu latach posługiwania się
stetoskopem sięgnęła po pióro, uznając,
że warto spróbować większych niż recepta
form pisanych. Zaowocowało to stałą
współpracą z wieloma renomowanymi
wydawnictwami medycznymi. Do „Gazety

Fotograﬁa z XIX w.
– druga od lewej siedzi
prababka rozmówczyni,
Katarzyna z Konopackich
Szwacka

Lekarskiej” pisze felietony poruszające
istotne problemy środowiska oraz prowadzi
autorską rubrykę „Rozszyfruj Receptę”. Jest
także autorką powieści „Maść tygrysia, czyli
powołanie do medycyny”, „Belo horizonte”,
„Randka pod sekwoją” oraz zbioru „Powieka
modelki i inne opowiadania”. Wkrótce
ukaże się jej powieść „Życie po byciu
lekarzem”.

Niestety, nie natraﬁłam na żadne ślady mówiące o rodzinie Ksawerego. Nie wiadomo
nawet, kto był jego żoną ani też ile miał dzieci. Ponieważ ówczesną ludność Pragi w około 40 proc. stanowili żydzi, istnieje
teoretyczne prawdopodobieństwo, że moja
praprababka była żydówką, która zmieniła
wyznanie. Za tą hipotezą przemawiają jeszcze dodatkowe okoliczności – prapradziadek
pozostawał w bardzo dobrych relacjach
12 Genetyka i Prawo

„Zagłębianie się w przeszłość
i poszukiwanie własnych korzeni
to podróż, którą powinien odbyć każdy z nas”

Jest autorką ponad
250 publikacji naukowych
oraz trzech monograﬁi
z zakresu chorób
wewnętrznych,
schorzeń układu krążenia
i nadciśnienia tętniczego.
Genetyka i Prawo 13

STANDARDY I ATESTACJE

Ostrożności
nigdy za wiele
Personel każdego laboratorium – prędzej czy później – musi stawić czoło problemowi zanieczyszczenia
próbek.To, czy z tego starcia wyjdzie obronną ręką, zależy od jego doświadczenia i znajomości
tzw. dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP).
prowadzenie do praktyki laboratoriów sądowych ampliﬁkacji DNA metodą PCR
otworzyło nowe możliwości w dziedzinie
genetycznej identyﬁkacji śladów biologicznych.
PCR pozwala na namnożenie fragmentów DNA
z bardzo niewielkiej wyjściowej liczby kopii
do bardzo dużej liczby cząsteczek. Metoda umożliwia badanie śladów minimalnej wielkości – np.
włosów pozbawionych cebulek, śliny na niedopałkach papierosów czy komórek nabłonkowych
pozostawionych na dotkniętych przedmiotach.

W

To jedna strona medalu, dobrze znana studentom, przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości
i organów ścigania, a nawet opinii publicznej.
Druga strona prezentuje się nieco mniej optymistycznie. PCR jest techniką bardzo czułą – w niektórych odmianach pozwala na ampliﬁkację DNA
w ilości zawartej w jednej komórce. Znane są
również protokoły PCR pozwalające na powielanie DNA z jednej cząsteczki. Czułość tej reakcji
jest w pewnym sensie mieczem obosiecznym.
Z jednej strony daje możliwość analizy minimalnych śladów, z drugiej zaś stwarza niebezpie-

Aby uniknąć zafałszowania
wyników analizy DNA,
konieczne jest upewnienie się,
że wszystkie użyte sprzęty i odczynniki
są wolne od jakichkolwiek
zanieczyszczeń

czeństwo powielania DNA egzogennego, czyli takiego, który nie pochodzi z badanej próbki, lecz
z zewnętrznego źródła.

Przede wszystkim projekt. Z problemem
kontaminacji należy mierzyć się już w momencie
projektowania pomieszczeń laboratoryjnych.
W laboratorium genetycznym, zwłaszcza wykonującym badania na dużą skalę, DNA jest wszędzie – na powierzchni stołów laboratoryjnych,
statywów, pipet, a nawet na… ścianach. Niezwykle ważne jest, by eksperymenty różnego rodzaju
były odizolowane przestrzennie. W ten sposób
można uniknąć przynajmniej części zanieczyszczeń wynikających z przeniesienia materiału między próbkami. Dotyczy to zwłaszcza badań,
w których wyjściowe ilości DNA są różne.
Niezgodne z zasadami GLP jest na przykład izolowanie DNA ze starych kości i świeżych wymazów ze śluzówki policzków w tym samym miejscu
i czasie. Wysokiej jakości DNA pozostawiony
po izolacji z wymazów nieuchronnie zanieczyści
próbki kości, w których jest bardzo niewiele DNA.

Z tego powodu w naszym zakładzie rygorystycznie przestrzegane są zasady przestrzennego
i czasowego rozdziału procedur badania wysokocząsteczkowego (świeżego) oraz zdegradowanego DNA. Oba typy prac wymagają innego
podejścia metodycznego i prowadzone są w odrębnych ciągach pomieszczeń laboratoryjnych.

Dobrzy i źli„wydzielacze”. Wszystkie urządzenia niezbędne dla przeprowadzanej analizy
powinny być w zasięgu ręki badacza. To pozwala
na zminimalizowanie liczby dotykanych przez
niego powierzchni. Dlaczego jest to takie ważne?
Otóż okazuje się, że tzw. pierwotny transfer DNA
– od człowieka na dowolną powierzchnię – jest
zjawiskiem dość powszechnym. Istnieje również
transfer wtórny, który polega na przeniesieniu
obcego DNA z jednej powierzchni na drugą. Zanieczyszczenie materiału przez DNA osoby przeprowadzającej badanie jest stosunkowo łatwe
do wykrycia na etapie analizy danych, o ile laboratorium, podobnie jak nasz zakład, dysponuje
porównawczą bazą danych proﬁli genetycznych
wszystkich pracowników. Natomiast transfer
wtórny może w ogóle nie zostać dostrzeżony...
Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza w laboratoriach zajmujących się genetyką sądową. Badany
materiał jest w nich często dostępny w pikogramowych ilościach, które mogą zostać zamaskowane przez obcy zanieczyszczający DNA
o wyższym stężeniu. Z punktu widzenia genetyka
sądowego ludzi można podzielić na dwie kategorie – tzw. dobrych i złych„wydzielaczy”. Ci pierwsi
mają tendencję do pozostawiania swojego DNA
wszędzie. Druga grupa natomiast nie zanieczyszcza środowiska swoim DNA… Podłoże tej fundamentalnej różnicy nie jest jak dotąd wyjaśnione.

Czystość to podstawa. Jednym ze sposobów radzenia sobie z problemem transferu DNA
jest sterylizacja sprzętu laboratoryjnego. Przeważnie mówiąc o sterylizacji ma się na myśli
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oczyszczenie z drobnoustrojów. Zastosowanie
autoklawu lub promieniowania UV przed każdym użyciem sprzętu – jeżeli narzędzia i probówki zostają poddane wystarczającej
ekspozycji na promieniowanie UV i parę wodną
– pozwala również znacznie zredukować ilość
obcego, niepożądanego DNA.
Samo używanie sprzętu oznaczonego przez producentów jako wolny od DNA niestety nie daje
żadnej gwarancji jego rzeczywistej czystości.
Zdarza się, że pracownicy ﬁrmy dostarczającej np.
końcówki do pipet sami nie przestrzegają dobrej
praktyki produkcyjnej (GMP) i nieświadomie
przenoszą swój DNA na wyroby. Udowodniono,
że drobinki śliny mogą swobodnie przedostawać
się również przez maseczki ochronne.

Kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola...
Najlepszym sposobem zapobiegania zanieczyszczeniom jest oczywiście odpowiednie traktowanie
sprzętu. Jednak na wszelki wypadek, równocześnie
z właściwą analizą materiału, należy przeprowadzać
tzw. kontrole negatywne – szybkie i proste działania pozwalające wykryć ewentualne zanieczyszczenia obecne na powierzchni probówek, sprzętu czy
w samych odczynnikach. Niestety, niektóre laboratoria zdają się o tym zapominać, podczas gdy ich
regularne stosowanie umożliwia wykluczenie wpływu większości czynników zewnętrznych na wynik
eksperymentu. Co więcej, praktykowanie takich
kontroli – polegających na przygotowaniu zwyczajnej reakcji ekstrakcji DNA pozbawionej celowo materiału biologicznego lub reakcji PCR zawierającej
wszystkie odczynniki do ampliﬁkacji z wyjątkiem
DNA – pozwala wychwycić i wyeliminować wyniki
fałszywie dodatnie.
Z zasady kontrole negatywne mają dawać ujemny rezultat, jednak w niektórych przypadkach ich
wynik traktuje się po prostu jako tło dla analizy
danych. Każde laboratorium powinno zadeklarować poziom tego tła właściwy dla konkretnego
badania. Jego wartość wzrasta w miarę zwiększania liczby cykli PCR. Z tego powodu zwiększanie
liczby cykli, traktowane jako sposób na zwiększenie czułości reakcji, może się okazać niebezpieczne. Z praktyki naszego laboratorium wynika,
że negatywne kontrole PCR ampliﬁkowane w ponad 40 cyklach dają najczęściej wynik pozytywny… Co prawda regularne i częste stosowanie
kontroli podnosi koszty badań, jednak w genetyce sądowej trudno sobie wyobrazić poświęcenie
jakości wyników na rzecz wąsko rozumianej opłacalności ekonomicznej. Wprowadzony przypadkowo obcy DNA niewykrywalny przez kontrolę
negatywną (czyli taki, który obecny był w materiale, a nie np. na sprzęcie) jest niezwykle trudny,
a najczęściej wręcz niemożliwy do odróżnienia
od oryginalnego materiału genetycznego. Uzyskany z niego proﬁl może zostać następnie błęd-

„Przeprowadzanie negatywnych kontroli
reakcji pozwala szybko i skutecznie wykrywać
ewentualne zanieczyszczenia znajdujące się na
powierzchni probówek czy w odczynnikach”
nie zinterpretowany, co doprowadzi do uwolnienia przestępcy lub, co gorsza, skazania osoby niewinnej, której DNA przypadkowo dostał się
do probówki.

Wyprodukowanie przestępcy. Innym
problemem jest umyślna kontaminacja, mająca
na celu zmylenie organów ścigania. Udowodniono, że właściwie każdy człowiek mający dostęp
do sprzętu i know-how jest w stanie wyprodukować dowolną sekwencję DNA i, przy odrobinie
sprytu, pozostawić ją na miejscu przestępstwa
w sposób zupełnie niebudzący podejrzeń. Co
gorsza, stosując pewne techniki może rozmyślnie
namnożyć cudzy nieprzypadkowy materiał genetyczny i skierować podejrzenia śledczych
na konkretną osobę, która w obliczu dowodu
z badań DNA nie będzie w stanie zbudować wystarczająco skutecznej linii obrony.
Jedynym ratunkiem może być wprowadzenie
do powszechnej praktyki analiz prowadzących
do odróżnienia DNA oryginalnego od sztucznie
wytworzonego na podstawie ich odmiennych
właściwości chemicznych – naturalny DNA jest
bowiem częściowo zmetylowany, a„sztuczny”
nie. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację,
w której przestępca podrzuca na miejsce zdarzenia wyprodukowany przez siebie lub – co bardziej prawdopodobne – legalnie zakupiony DNA
w ilości znacznie przekraczającej materiał genetyczny możliwy do pobrania z innych śladów,
czym bez problemu wyprowadza śledczych
w pole. Zwłaszcza, jeśli podrzucony DNA znajdzie
się w jakimś wyjątkowo rzucającym się w oczy
śladzie, jak choćby w plamie krwawej.

znacznie wskazanie osoby, od której faktycznie
pochodzi dany ślad.
Dodatkowe artefaktowe piki są też szczególnym
utrudnieniem w interpretacji autentycznych mieszanin. Z tego względu laboratorium powinno zadeklarować poziom, poniżej którego traktuje piki
jak„stuttery”. Deklaracje tego rodzaju będą obligatoryjne w kolejnych atestacjach w zakresie
identyﬁkacji śladów biologicznych organizowanych przez Komisję Genetyki Sądowej Polskiego
Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
Urszula Rogalla

* FANTOM
Z HEILBRONN
Szeroko komentowana w mediach niemieckich i brytyjskich historia poszukiwań wielokrotnego przestępcy pokazuje, jak
ważne jest usunięcie niepożądanego DNA
z narzędzi wykorzystywanych podczas badań.

Rzecz miała miejsce tuż za naszą zachodnią
granicą. Sprawca niemal 40 przestępstw,
w tym 7 morderstw, skutecznie zwodził policję
od 1993 r. Jedynym dowodem, jakim dysponowały organy ścigania, był... pełen proﬁl DNA kobiety, potencjalnej sprawczyni wszystkich
przestępstw. Zasięg i skala jej działania były
zdumiewające – dotyczyły nie tylko Niemiec,
ale także Francji i Austrii. Wyznaczono nawet
nagrodę w wysokości 300 000 euro za pomoc

Kontaminacja, której nie było. Jednak nawet badacze stosujący się do GLP mogą zupełnie
niechcący sami siebie wprowadzić w błąd. Wiadomo na przykład, że reakcja PCR trwająca dłużej
niż 35 cykli prowadzi do powstania tzw. stutterów (artefaktowych pików występujących w bezpośrednim sąsiedztwie właściwych). Mniej
doświadczony genetyk może je potraktować
podczas analizy STR jak dodatkowe allele. W konsekwencji uzyskany proﬁl ma przynajmniej o jeden allel więcej lub raportowany jest jako
mieszanina materiału pochodząca od kilku osób,
którą w rzeczywistości wcale nie jest. Utrudnia to

w jej schwytaniu. Nie przyniosło to jednak
oczekiwanego rezultatu.

Dopiero po 15 latach od popełnienia pierwszej
zbrodni zasugerowano, że nieuchwytność kobiety i jej godny podziwu profesjonalizm są
wręcz nierealne. Miało to wskazywać, że„Fantom z Heilbronn”wcale nie istniał. Wreszcie
udało się znaleźć kobietę o znanym policji proﬁlu DNA... Okazała się ona jednak byłą pracownicą fabryki produkującej patyczki z wacikiem,
wykorzystywane przez policję do zabezpieczania materiału!
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KONTAKT:
Prof. dr hab. med. Karol Śliwka
kierownik Katedry Medycyny Sądowej
> kizmedsad@cm.umk.pl

Dr hab. Tomasz Grzybowski, prof. UMK
kierownik Zakładu Genetyki
Molekularnej i Sądowej
Katedry Medycyny Sądowej Collegium
Medicum UMK
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
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ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 052. 585.35.52
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