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Biegli z zakresu genetyki sądowej należą do grupy osób darzonych szczególnym zaufaniem.
Tymczasem okazuje się, że niektórzy z nich popełniają karygodne błędy. Co zrobić,
gdy biegły jest niewystarczająco biegły?



Zarównow identyfikacji ofiar katastrof
(DVI), jak i w typowych badaniach krymina-
listycznych coraz częściej, zamiast standar-
dowych (zresztą wysoce użytecznych) loci
STR, wykorzystuje się badania polimorfi-
zmu pojedynczych nukleotydów (SNP).

Większość SNP ma jedynie dwa warianty (alle-
le), w związku z czym nie mogą być wykorzy-
stywane w badaniach mieszanin DNA. Okazuje

się jednak, że bazy danych zawierają coraz wię-
cej obiecujących, trójallelicznych loci SNP o po-
tencjalnie wysokiej użyteczności
w badaniach DVI. Niedawno opracowany test
typu SNaPshot, którego działanie sprawdzono
m.in. na 153 duńskich i 111 holenderskich
próbkach, pozwala właściwie określić profile
genetyczne, jeśli mamy do czynienia z miesza-
niną DNA od dwóch osób już w proporcji zale-
dwie 1:8! Przy użyciu tego samego testu

zbadano próbki sztucznie zdegradowanego
DNA i ok. 500-letnie kości. Cóż się okazało?
Otóż test ten w wielu wypadkach pozwalał
na ustalenie pełnego profilu i – co ważne –
znacznie przewyższył w tym względzie stan-
dardowy test STR, który (z zasady oparty na po-
wielaniu dłuższych fragmentów DNA) nie
dawał wyniku pozytywnego dla materiału zde-
gradowanego.
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METODY BADAWCZE
Owady na wokandzie
Poszukiwanie i badanie owadów obecnych na zwłokach pozwala odpowiedzieć na wiele

pytań. Na niewiele zda się jednak praca entomologa, jeśli nie we wszystkich przypadkach

będzie w stanie szybko i jednoznacznie określić gatunek.
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WYWIAD NUMERU
Muchy i paskowe kody
O roli much z rodziny plujkowatych w kryminalistyce i nowej metodzie identyfikacji na podstawie

DNA opowiada prof. Wiesław Bogdanowicz, dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

w Warszawie.
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CIEKAWE PRZYPADKI
Hipotezy, statystyka, wnioski
Właściwa analiza śladów biologicznych zawierających DNA od dwóch lub więcej osób jest

zadaniem trudnym, jednak wykonalnym – o ile umiejętnie wykorzysta się w tym celu

odpowiednie narzędzia analizy statystycznej.
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STANDARDY I ATESTACJE
Dziwne wpadki biegłych
Choć„errare humanum est”, biegli z zakresu genetyki nie mogą sobie pozwolić na błędy.

W ich przypadku bowiem najdrobniejsza pomyłka może być brzemienna w skutkach.
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Drodzy Czytelnicy
Podczas ponad 40-letniej praktyki opiniodawczej dla

potrzeb wymiaru sprawiedliwości spotkałem się

z wieloma nieprawidłowościami w opiniowaniu

sądowo-lekarskim. Widywałem doskonałe opisy stanu

narządów wewnętrznych u osób, u których w czasie sekcji

nie otwierano jam ciała; przypadki niesekcjonowania

tkanek miękkich, stawów i kości kończyn dolnych

u pieszych potrąconych przez samochody czy

„kolekcjonowanie” do akt sprawy nieprawidłowych opinii

medycznych wydawanych przez różnego rodzaju

specjalistów, nie zawsze będących lekarzami. Dla

rozstrzygnięcia takich spraw wystarczała jedna rzetelna

i bezstronna opinia specjalisty medycyny sądowej.

Korzystanie z pomocy biegłych nieprzygotowanych

do opiniowania to w ostatnim czasie nagminna praktyka.

Sprzyjają jej powstające jak grzyby po deszczu prywatne

laboratoria, noszące niekiedy nazwy zwyczajowo

zarezerwowane dla jednostek uczelnianych o dużym

potencjale naukowym. Placówki takie, prowadzone

często przez osoby o wąskim wykształceniu

specjalistycznym lub nawet bez tego wykształcenia,

podejmują się opiniowania w sprawach o bardzo

szerokim zakresie tematycznym, niekiedy znacznie

odbiegającym od ich podstawowej specjalności.

W najlepszym przypadku stają się one pośrednikami

sądowych badań kryminalistycznych, toksykologicznych,

genetycznych lub lekarskich. Dlatego też bydgoska

Katedra Medycyny Sądowej, podobnie jak wiele innych

katedr w Polsce, odmówiła wykonywania badań

zlecanych przez takich„pośredników”.

W jednym z przypadków opisywanych na łamach

naszego magazynu (str. 14) taki„biegły pośrednik”

oświadczył, że korzystał z usług innego prywatnego

laboratorium w„opcji badań anonimowych”. Nie potrafił

nawet podać sądowi jego nazwy, nie mówiąc już o tzw.

danych surowych. Inny biegły, tłumacząc swój błąd,

wyznał, że było to jego pierwsze badanie i dysponował

aparaturą o małej czułości. Kuriozalną praktyką jest

bezzasadne dokonywanie ręcznych poprawek

wyników na wydrukach pochodzących

z analizatorów DNA. Jedynie biegły wydający opinie dla

potrzeb wymiaru sprawiedliwości w oparciu o materiał

zgromadzony do akt sprawy może podjąć się

opiniowania; w każdym innym przypadku musi sam

przeprowadzić takie badania.

Przedstawione przykłady uzasadniają konieczność

dokonania oceny rzetelności i bezstronności jednostek

służących pomocą wymiarowi sprawiedliwości

w rozstrzyganiu zagadnień nie tylko genetycznych, ale

również kryminalistycznych, lekarskich lub

toksykologicznych. Temida, przynajmniej przy ocenie

wiarygodności biegłych, powinna zrzucić z oczu opaskę.

Prof. dr hab. med. Karol Śliwka
Kierownik Katedry Medycyny Sądowej

Collegium Medicum UMK
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NA OKŁADCE:
Przykładowy profil genetyczny określony na podstawie analizy układów STR.

Końska dawka

O
rgany ścigania dysponują z reguły jedynie wy-
mazem pobranym z powierzchni, z którą po-
tencjalnie mógł mieć kontakt sprawca. W takiej

sytuacji uzyskanie profilu DNA staje się nie lada wy-
zwaniem. Ilość materiału genetycznego, jaką udaje
się pozyskać, zależy m.in. od samego dawcy, warun-
ków środowiska i wreszcie czasu. Tę ostatnią zależ-
ność badano, przeprowadzając następujący
eksperyment. Określone objętości roztworów leuko-
cytów (kożuszka leukocytarno-płytkowego) i izola-
tów DNA umieszczono na ramie okna (imitacja
włamania), fragmencie winylu (imitacja kradzieży to-
rebki) i sterylnych szklanych szkiełkach w laborato-
rium. Wyniki wskazały, że ilość DNA, jaką można było
odzyskać po dwóch tygodniach od kontaktu z daną
powierzchnią, spadła o połowę w stosunku do war-
tości wyjściowej, natomiast po sześciu tygodniach
była praktycznie równa zeru. Z kolei materiał pozo-
stawiony w laboratorium (nienarażony na wpływ
środowiska) nie uległ degradacji. Wynik ten jedynie
potwierdził to, co dla genetyków od dawna jest
oczywiste – aby mieć szansę na uzyskanie pełnego
profilu DNA z zabezpieczonych ludzkich komórek,
z samą izolacją nie należy zwlekać.

Śladowe
ilości śladów

Nie zawsze podczas popełniania przestępstwa,
np. kradzieży lub włamania, sprawca pozosta-
wia duże ilości DNA na miejscu zdarzenia. Czy
jednak ilość materiału genetycznego naprawdę
ma znaczenie?

*

Redakcja: Urszula Rogalla

W
ydawać by się mogło, że z badaniami an-
tydopingowymi w zawodowym sporcie
genetyk ma raczej niewiele wspólnego.

Nic bardziej mylnego. O ile nie ma większych
wątpliwości, czy dawcą próbki rzeczywiście jest
człowiek, który miał stawić się na badania toksy-
kologiczne, o tyle w przypadku zwierząt, takich
jak choćby konie wyścigowe, sprawa wcale nie
jest taka oczywista. Ostatnio udało się opraco-
wać rzetelny test oparty na reakcji PCR pozwala-
jącej powielić aż 21 loci STR jednocześnie. Jego
działanie sprawdzono na próbkach krwi, moczu,
a nawet włosach pobranych od 90 koni pełnej

krwi angielskiej i 171 kłusaków amerykańskich.
Wszystkie loci okazały się wysoce polimorficzne,
a prawdopodobieństwo błędnej identyfikacji
wynosiło zaledwie 1 na 1011-1013 osobni-
ków (co przy liczebności populacji koni jest do-
brym wynikiem). Autorzy metody w zakres testu
włączyli dodatkowo 3 specyficzne dla człowieka
loci STR, które w przypadku wyniku dodatniego
mogą wskazywać na próbę oszustwa. To pierw-
szy, ale zapewne nie ostatni test, którego celem
jest identyfikacja koni wyścigowych i wykrywa-
nie ewentualnych zanieczyszczeń końskiej prób-
ki ludzkim DNA.

Genetyka w walce z dopingiem na torze wyścigów konnych.



W
ostatnich latach w specjalistycznych czaso-
pismach medyczno-sądowych coraz czę-
ściej pojawiają się prace poświęcone

biologii sądowej – nauce wykorzystującej wiedzę
biologiczną o różnych organizmach żywych dla
potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Możemy już
wyodrębnić takie dyscypliny, jak: botanika sądo-
wa (rośliny), mykologia sądowa (grzyby), mikro-
biologia sądowa (drobnoustroje) oraz
entomologia sądowa (owady). Błędne byłoby
jednak myślenie, że jesteśmy świadkami narodzin
tych nauk. Pierwsze wzmianki o wykorzystaniu
badania entomologicznego w sprawie o zabój-
stwo pochodzą ze średniowiecznych Chin.
W XVIII w., natomiast, wybitny przyrodnik Karol
Linneusz w dziele„Systema naturae”odnotował,
że„potomstwo zaledwie trzech much może po-
żreć martwego konia równie szybko jak lew”.

Po co i jak badać owady? Współczesna en-
tomologia sądowa to pełnoprawna pomocnicza
nauka wymiaru sprawiedliwości. Jej podstawo-
wym zadaniem jest określenie czasu zgonu (na-
wet z dokładnością do kilku godzin), szczególnie
wtedy, gdy procesy rozkładu gnilnego oraz sto-

pień przeobrażenia pośmiertnego zwłok unie-
możliwiają to medykowi sądowemu. Ponadto
pozwala oszacować, jak długo ciało przebywało
w danym środowisku, w jakim miejscu i w jakich
okolicznościach nastąpiła śmierć. Czasami nawet
udaje się ustalić przyczyny zgonu (zatrucie, zaka-
żenie bakteryjne, zaniedbanie).

Klasyczną metodą identyfikacji gatunku jest oce-
na morfologii i anatomii utrwalonego okazu. Nie-
stety, jest to technika żmudna i trudna, nawet dla
wysokiej klasy specjalisty. Z powodu dużego podo-
bieństwa wielu gatunków – zwłaszcza jaj i postaci
niedojrzałych – łatwo się pomylić i w konsekwencji
przyjąć nieprawidłową datę zgonu.

Zaczęło się w USA. Pierwsze próby wykorzy-
stania badań molekularnych w entomologii są-
dowej zostały podjęte w ostatnim dziesięcioleciu
ubiegłego wieku i w dużym stopniu wiążą się
z Jeffreyem D. Wellsem – profesorem biologii
amerykańskiego Uniwersytetu Zachodniej Wirgi-
nii. Materiałem do analizy może być zarówno
DNA zlokalizowany w jądrze (nuDNA), jak i w mi-
tochondriach (mtDNA). Początkowo stosowano

takie metody, jak:
RAPD (random
amplification of poly-
morphic DNA), RFLP
(restriction fragment
length polymorphism),
analizę allozymów (enzy-
mów wykazujących
specyficzność gatun-
kową) i mikrosateli-
tów (STR, short tandem
repeats) oraz analizę re-
gionów hiperzmiennych HV,
sekwencji COI i COII mtDNA.
Jedynie ostatnia z nich wy-
trzymała próbę czasu i nadal
pozostaje w centrum zainte-
resowania badaczy.

Biologiczna„metka”. W 2003 r.
Paul Hebert z Instytutu Bioróżnorodności Uni-
wersytetu Guelph w Kanadzie zaproponował no-
wy sposób identyfikacji gatunków, który nazwał
„DNA barcoding”(ang. barcode – kod paskowy).
Polega on na rozpoznawaniu gatunku na podsta-
wie swoistego genetycznego kodu paskowego.
Powinien nim być fragment DNA, który wykazuje
małą zmienność wewnątrzgatunkową, a jedno-
cześnie dużą zmienność międzygatunkową. Ce-
chy te w królestwie zwierząt spełnia sekwencja
COI – fragment genu pierwszej podjednostki
oksydazy cytochromowej o długości 650 nukle-
otydów.„Metkowanie”gatunków i katalogowanie
ich kodów paskowych w specjalnych bankach
DNA umożliwia ich pewne rozróżnienie, gdy za-
wodzą metody klasyczne (jak w entomologii są-
dowej). Metoda ta pozwala również na
odkrywanie nowych gatunków i badanie ich po-
krewieństwa (filogenezy) oraz ocenę wpływu
człowieka na środowisko (w tym większą kontro-
lę handlu gatunkami chronionymi). Co ważne,
stadium rozwojowe, w jakim znajduje się badany

osobnik, nie ma wpływu na wynik
oznaczenia.

DNA topniejący w oczach.
Zupełnie nową metodą określania
gatunku w entomologii sądowej jest
analiza krzywych denaturacji DNA
o wysokiej rozdzielczości, połączo-

na z łańcuchową reakcją polimerazy
DNA-HRM-PCR (high-resolution DNA

melting analysis-polymerase chain reac-
tion). Opracował ją i wprowadził w 2003 r.

Carl T. Wittwer z Uniwersytetu Utah w USA.
Metoda ta sprowadza się do badania krzywej

topnienia DNA namnożonego przy pomocy
techniki PCR połączonego z analizą ilości pro-
duktu w czasie rzeczywistym (real-time PCR).
Znaczenie ma nie tylko określona temperatura
topnienia, ale również kształt krzywej. Próby apli-
kacji tej metody dla celów identyfikacji gatunko-
wej owadów podjął się z sukcesem zespół
profesora Wiesława Bogdanowicza* z Muzeum
i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, o czym
przekonali się uczestnicy tegorocznego Semina-
rium Genetyków Sądowych w Bydgoszczy. Zale-
tami tej metody są: stosunkowo szybka i tania
analiza łańcuchów DNA krótszych niż 300 par za-
sad (w DNA barcoding 650 par zasad), brak zależ-
ności między temperaturą topnienia, a stężeniem
badanego materiału w próbce oraz prostota wy-
konania. Identyfikacja molekularna ma oczywi-
ście pewne ograniczenia. Pomijając
problematykę analityczną, trudności w interpre-
tacji mogą sprawiać gatunki młode filogenetycz-
nie, które„nie zdążyły” jeszcze odpowiednio się
zróżnicować oraz zjawisko heteroplazmii mtDNA.
Postępy w badaniach genetycznych stawono-
gów w żadnym stopniu nie umniejszają roli spe-
cjalisty entomologa, do którego zawsze należeć
będzie ostateczna interpretacja wszystkich zgro-
madzonych danych.

Nadzieja na lepsze. Ekspertyzy entomolo-
giczno-sądowe są rutynowo stosowane w wielu
krajach na całym świecie, np. w USA, Kanadzie,
Francji czy Niemczech. Niestety w Polsce, z nie-
zrozumiałych względów, dyscyplina ta nadal nie
jest powszechnie akceptowana i często traktuje
się ją z przymrużeniem oka. Nadzieję, że nadejdą

lepsze czasy dla polskiej entomologii sądowej,
mogą budzić:
• pierwsze przypadki praktycznego wykorzysta-

nia klasycznej wiedzy entomologiczno-sądo-
wej;

• badania eksperymentalne nad entomofauną
zwłok w naszych szerokościach geograficz-
nych;

• kursy dla studentów organizowane na niektó-
rych wydziałach biologii;

• wspomniane powyżej pionierskie prace ośrod-
ka warszawskiego nad wdrożeniem metody
HRM-PCR;

• przygotowanie próbek referencyjnych DNA much
z rodziny plujkowatych, występujących w naszym
kraju, istotnych dla medycyny sądowej;

• opracowanie pierwszego polskiego podręczni-
ka entomologii sądowej„Wprowadzenie do en-
tomologii sądowej”autorstwa Elżbiety
Kaczorowskiej i Agnieszki Draber-Mońko (Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009).

Rafał Skowronek
* Rozmowę z prof. Wiesławem Bogdanowiczem

publikujemy w bieżącym numerze naszego
magazynu w rubryce „Wywiad numeru”.

METODY BADAWCZE
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Dla większości ludzi owady są dość
uciążliwymi towarzyszami. Dla entomologa
sądowego stanowią natomiast
nieocenione źródło informacji o czasie,
okolicznościach, a nawet przyczynie
zgonu. Zwłaszcza gdy korzysta z metod
identyfikacji molekularnej.

Kiedy nastąpiła śmierć? Ile czasu ciało przebywało w danym
środowisku? W znalezieniu odpowiedzi na tego typu pytania
może pomóc analiza owadów obecnych na zwłokach. Jednak
bez szybkiego i pewnego oznaczenia gatunku entomolodzy
sądowi nie rozwikłają zagadki. Aby uniknąć pomyłki, wykorzy-
stują więc nowe metody identyfikacji genetycznej.

Owady
NAJEDZONY
ŚWIADEK

Owady będące obiektem zainteresowania

entomologa sądowego są w znakomitej

większości nekrofagami. Treść pokarmowa

jelita larw żerujących na zwłokach lub ich

fragmentach zawiera więc ludzki mtDNA,

który może posłużyć do identyfikacji

osobniczej.

Analiza genetyczna pokarmu spożytego

przez owady nekrofagiczne jak dotąd

znalazła zastosowanie w dwóch sytuacjach:

• gdy na miejscu przestępstwa obecne są

jedynie najedzone larwy, a ciało zostało

stamtąd usunięte (w celu identyfikacji

nieznanych zwłok);

• gdy na zwłokach, w przeciwieństwie

do otoczenia, nie stwierdza się obecności

owadów (w celu potwierdzenia lub

wykluczenia ich przydatności

w dochodzeniu entomologiczno-sądowym).

*

Podobieństwo morfologiczne larw i stadiów niedojrzałych wielu gatunków owadów
nie stanowi najmniejszego problemu dla biegłego entomologa, jeśli może skorzystać
z osiągnięć genetyki molekularnej.
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Urszula Rogalla: Wśród Pańskich licznych
zainteresowań naukowychmożna wymienić
badania entomologiczne.Wokół czego się
one koncentrują?

prof. Wiesław Bogdanowicz:
Muszę szczerze przyznać, że przez większość
życia naukowego jestem teriologiem, entomo-
logią natomiast interesuję się w niewielkim
stopniu. Jeszcze nie tak dawno to zainteresowa-
nie ograniczało się do owadów stanowiących
dietę nietoperzy. Ostatnio jednak, pod wpły-
wem rozmów z prof. Agnieszką Draber-Mońko
z naszego Instytutu – jednego z najwybitniej-
szych dipterologów polskich – zaciekawiły
mnie muchy z rodziny plujkowatych, które mają
znaczenie w sądownictwie.

Urszula Rogalla: Czy entomologia spotyka
się gdzieś z kryminalistyką?

prof. Wiesław Bogdanowicz:
Zwłoki ludzkie, jeszcze przed odnalezieniem
przez służby dochodzeniowe, zazwyczaj naj-
pierw zostają zajęte przez owady, które składają
na nich jaja. To jest ten moment, gdy obie dys-

cypliny się spotykają. Okazało się bowiem,
że znajomość biologii owadów nekrofagicznych
pozwala w dość precyzyjny sposób określić
czas, a nawet okoliczności zgonu, co stanowi
jedno z najważniejszych zadań medycyny sądo-
wej. W naszym klimacie to muchy z rodziny pluj-
kowatych (Calliphoridae) rozpoczynają sukcesję
na zwłokach i ma to miejsce już w momencie
rozpoczęcia procesów litycznych. Muchy te po-
jawiają się w 2–3 godziny od chwili zgonu. Co
jednak istotne, znane jest tempo rozwoju tych
owadów, z uwzględnieniem takich czynników,
jak: położenie geograficzne, temperatura, świa-
tło, wilgotność, typ siedliska czy sposób ukrycia
zwłok. Wiadomo np., że plujka pospolita (Calli-
phora vicina) jest najpospolitszą muchówką
znajdowaną na zwłokach ludzkich, zwłaszcza
w mieście (w zależności od warunków jej pełny
rozwój trwa najczęściej od 17 do 20 dni), pod-
czas gdy plujka burczało (Calliphora vomitoria)
najczęściej bytuje we wsiach. Wiadomo także,
że plujka pospolita może składać jaja przez całą
dobę, natomiast plujkowate z rodzaju Lucilia
robią to tylko w dzień. Tak na marginesie do-
dam, że w Polsce do tej pory zidentyfikowano
68 gatunków much z rodziny plujkowatych,

Muchy i paskowe kody
O roli much z rodziny plujkowatych w kryminalistyce
i nowej metodzie identyfikacji ich DNA opowiada
prof. Wiesław Bogdanowicz, dyrektor Muzeum
i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.
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Znajomość biologii owadów nekrofagicznych pozwala w dość precyzyjny sposób
określić czas, a nawet okoliczności zgonu.

*
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WYWIAD NUMERU

z których 16 ma znaczenie w entomologii
sądowej.

Urszula Rogalla: Muzeum i Instytut Zoolo-
gii PANwWarszawie koordynuje badania
wykorzystujące tzw. barcoding DNA. Czy
może Pan przybliżyć naszym Czytelnikom
to pojęcie?

prof. Wiesław Bogdanowicz:
Na świecie dotychczas opisano około 2 mln ga-
tunków eukariontów – organizmów, których ko-
mórki mają wyraźne jądra komórkowe. Do tej
grupy należą m.in. rośliny, grzyby i zwierzęta. To
jednak wciąż niewiele – liczbę współcześnie ży-
jących gatunków eukariontów ocenia się na co
najmniej 10 mln (niektóre szacunki podają na-
wet 100 mln!). Jeszcze do niedawna ich identyfi-
kacja była procesem czasochłonnym
i żmudnym, najczęściej prowadzonym w opar-
ciu o cechy morfologiczne. Na świecie nie ma
jednak wystarczającej liczby biologów systema-
tyków, a i tak stosunkowo niewielu badaczy jest
w stanie oznaczyć więcej niż tysiąc gatunków.
Próbując ominąć te przeciwności, dr Paul Hebert
z Instytutu Bioróżnorodności Uniwersytetu
w Guelph w Kanadzie w 2003 r. zaproponował,
aby do identyfikacji gatunków wykorzystać me-
tody genetyczne, ale w oparciu o pewien stan-
dard, który nazwał„DNA barcoding” (z ang.

barcode – kod paskowy, metka). Jego idea jest
stosunkowo prosta i nawiązuje do kodów pa-
skowych, które służą do identyfikacji towa-
rów w sklepie. Kod sklepowy składa się
najczęściej z 13 elementów. W przypadku kodu
genetycznego tych elementów jest więcej, ale
zawsze jest to ciąg złożony z czterech liter (A,
G, C i T), oznaczających poszczególne nukleoty-
dy, które są ułożone w określonej kolejności.
W królestwie zwierząt do ustalania kodu pasko-
wego DNA wybrano fragment mitochondrialne-
go DNA o długości około 650 nukleotydów
podjednostki 1. oksydazy cytochromowej (COI).
Przy wyborze COI do barcodingu zwierząt zade-
cydował fakt, że gen ten charakteryzuje mała
zmienność wewnątrzgatunkowa oraz du-
ża zmienność międzygatunkowa. Gen ten sta-
nowi zatem doskonałą metkę biologiczną.
Chciałbym jednak wspomnieć, że metkowanie
genetyczne ma również swoich oponentów.
Najczęściej argumentują oni, że metoda ta nie
pozwala na identyfikację gatunków blisko spo-
krewnionych i że ma pewne słabości meto-
dyczne niepozwalające na rozróżnienie
niektórych gatunków zwierząt, a nawet pew-
nych grup taksonomicznych. Oczywiście nie ma
metody idealnej, ale barcoding DNA intensyw-
nie rozwija się na całym świecie, w tym tak-
że w Polsce. Osobiście nie widzę alternatywy dla
metkowania genetycznego, choć chciałbym

również podkreślić ogromną rolę systematy-
ków morfologów – bez ich pracy pozostaliby-
śmy jedynie z sekwencjami DNA.

Urszula Rogalla: Jakie są zastosowania
barcodingu?

prof. Wiesław Bogdanowicz:
Właściwa, szybka identyfikacja gatunków jest
konieczna m.in. ze względu na gatunki inwazyj-
ne, gatunki kwarantannowe, patogeny, monito-
rowanie stanu środowiska (np. pod wpływem
zmian klimatu czy zanieczyszczeń), dla oznacza-
nia alergenów u ludzi, w szeroko pojętej ochro-
nie przyrody (np. miejsc znajdujących się
na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO czy
Rezerwatów Biosfery), dla zwiększenia skutecz-
nej kontroli handlu gatunkami dzikich roślin
i zwierząt, w identyfikacji gatunków w medycy-
nie sądowej. Metkowanie genetyczne różnych
gatunków grzybów jest niezwykle przydatne,
np. w badaniach mikoryz drzew leśnych, gdzie
wykorzystuje się grzybnię pobraną z korzeni,
często przy braku lub krótkotrwałym pojawieniu
się owocników. Przede wszystkim jednak metko-
wanie odgrywa ogromną rolę przy wykrywaniu
nowych gatunków. O tym, jak skuteczna jest to
metoda, niech świadczy fakt, że analiza sekwen-
cji COI u jednej z„leśnych” grup motyli na Kosta-
ryce, uprzednio traktowanych jako jeden

gatunek (Astraptes fulgerator), wykazała,
że w rzeczywistości należą one do dziesięciu róż-
nych gatunków. Na podstawie badań mitochon-
drialnego DNA tylko w Europie stwierdzono lub
potwierdzono występowanie kilku nowych ga-
tunków nietoperzy, m.in. karlika drobnego, noc-
ka Alcathoe oraz gacków: sardyńskiego,
bałkańskiego i alpejskiego. Nie należy także za-
pominać o pracach przy odtworzeniu Drzewa
Życia – drzewa przedstawiającego zależności
ewolucyjne pomiędzy gatunkami wszystkich or-
ganizmów żywych, podobnie jak pokrewień-
stwo w rodzie ludzkim obrazuje drzewo
genealogiczne. Trochę więcej na ten temat moż-
na przeczytać na stronie Krajowego Banku DNA
Roślin, Grzybów i Zwierząt (www.bankdna.pl),
który jest inicjatywą kilku krajowych instytucji
naukowych wykorzystujących kody paskowe
DNA zarówno w badaniach taksonomicznych,
jak i w jego praktycznych zastosowaniach.

Urszula Rogalla: W jaki sposób barcoding
można wykorzystać wmedycynie sądowej?

prof. Wiesław Bogdanowicz:
Właściwie na to pytanie już częściowo odpo-
wiedziałem, ale rozwijając ten wątek, może do-
dam, że metkowanie genetyczne pozwala
na stosunkowo precyzyjne ustalenie daty, a nie-
kiedy i miejsca śmierci, poprzez gatunkową

identyfikację różnych stadiów rozwojowych
zwierząt. Stadia te – a do takich należą larwy
much – mogą być niezwykle trudne, a niekiedy
nawet wręcz niemożliwe do identyfikacji meto-
dami tradycyjnymi, które oparte są głównie
na cechach morfologicznych i anatomicznych.
W tym przypadku jednoznaczną odpowiedź da-
je jedynie kod paskowy DNA.

Urszula Rogalla: Czywidzi Pan jakąś
szerszą perspektywę dla badań zwierzęcego
DNA dla potrzebwymiaru sprawiedliwości?

prof. Wiesław Bogdanowicz:
Moim zdaniem szybka identyfikacja DNA zwie-
rząt będzie miała coraz większe znaczenie
przede wszystkim w orzecznictwie sądowym
związanym z ochroną przyrody (np. kłusownic-
two, kradzieże, nielegalny handel). W naszym In-
stytucie już od paru lat standardowo
przeprowadzamy analizy pochodzenia skór, któ-
re zostały odebrane kłusownikom – okazuje się,
że najczęściej jest to wilk. Oczywiście nie należy

także zapominać o entomologii sądowej. Ostat-
nio opracowaliśmy nową metodę oznaczania
różnych gatunków nekrofagicznych plujkowa-
tych. Metoda ta bazuje na precyzyjnym pomia-
rze temperatury topnienia amplikonu
w procesie denaturacji DNA i oparta jest na bar-
codingu DNA, ale od momentu izolacji DNA
do oznaczenia gatunku wynik otrzymuje się już
po trzech godzinach. Marzeniem oczywiście jest
sytuacja, w której postęp naukowo-techniczny
pozwoli na zbudowanie podręcznych urządzeń,
np. wielkości telefonu komórkowego, które po-
zwolą na„odczytanie” charakterystycznego dla
danego gatunku odcinka DNA z małej próbki
tkanki. Badacz, turysta, celnik, leśnik, rolnik,
przyrodnik czy działacz ochrony przyrody za po-
mocą takiego urządzenia mógłby na podstawie
fragmentu włosa, pióra, odnóża owada, kawałka
owocnika grzyba, liścia rośliny, a nawet odcho-
dów przeanalizować sekwencję nukleotydów,
aby poznać ich właściciela. Wbrew pozorom, po-
wszechne„barcodowanie” gatunków w obrębie
królestwa zwierząt to tylko kwestia czasu.

Metkowanie gene-
tyczne („DNA barco-
ding” ) pozwala
na stosunkowo
precyzyjne ustale-
nie daty, a niekiedy
i miejsca zgonu,
poprzez gatunkową
identyfikację róż-
nych stadiów roz-
wojowych owadów
nekrofagicznych.

gatunków much z rodziny plujkowatych jest
w stanie pomóc w rozwiązywaniu spraw
kryminalnych16
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Hipotezy, statystyka, wnioski

A
naliza statystyczna mieszanin DNA jest
oparta na szacowaniu stosunku szans mię-
dzy konkurencyjnymi hipotezami, doty-

czącymi pochodzenia obserwowanych
mieszanin. Z tego względu do prawidłowej in-
terpretacji otrzymanych wyników bardzo czę-
sto jest konieczna ścisła współpraca ze
śledczymi prowadzącymi daną sprawę. Aby le-
piej zrozumieć podstawowe zasady rządzące
interpretacją mieszanin DNA, przyjrzyjmy się
kulisom zbrodni, w której tego typu mieszaninę
ujawniono.

Krew na sukni. Młody mężczyzna o imieniu
Grzegorz został śmiertelnie pchnięty nożem
na przystanku autobusowym. O dokonanie
zabójstwa podejrzewano kilkoro młodych ludzi,
zidentyfikowanych na podstawie zeznań naocz-
nych świadków i nagrań z monitoringu miej-
skiego. Do naszego Zakładu trafiły liczne
dowody rzeczowe związane ze sprawą, w tym
suknia jednej z podejrzanych o imieniu Anna.
Jako materiał porównawczy otrzymaliśmy krew
denata i dwójki podejrzanych, wspomnianej
wcześniej Anny oraz Macieja. Podczas zeznań

Anna utrzymywała, że żadnego z pozostałych
podejrzanych nie zna i że została zatrzyma-
na przypadkowo, gdyż akurat stała w pobliżu,
gdy doszło do zabójstwa.

W toku badań śladów biologicznych, zabez-
pieczonych w sprawie zabójstwa Grzegorza,
stwierdziliśmy, że w plamie krwi zabezpieczo-
nej z sukni Anny obecna jest mieszanina DNA.
Charakterystyczną cechą mieszanin DNA jest
częste występowanie w poszczególnych bada-
nych układach więcej niż dwóch fragmen-
tów DNA, podczas gdy w standardowym
profilu pochodzącym od jednej osoby wystę-
pują co najwyżej dwa fragmenty DNA. Mówiąc
najprościej, profil danego układu w mieszani-
nie jest złożony z fragmentów DNA pochodzą-
cych z profili osób, od których ta
mieszanina pochodzi. Rysunek zamieszczony
na sąsiedniej stronie ilustruje to zjawisko.
W profilu genetycznym otrzymanym z plamy
krwi z sukienki ujawniono obecność maksy-
malnie trzech fragmentów DNA, przy czym
brakowało wśród nich fragmentów wchodzą-
cych w skład profilu genetycznego Grzegorza.

Na tej podstawie można było wykluczyć go
z grona osób, których materiał genetyczny
znajdował się w ujawnionej mieszaninie. Oka-
zało się jednak również, że zarówno Maciej, jak
i Anna mają w swoich profilach genetycznych
wyłącznie fragmenty DNA, które występowały
również w badanej mieszaninie. Ujawnio-
na mieszanina mogła zawierać DNA Macieja
lub Anny, albo ich obojga.”

Czyj DNA? Aby rozstrzygnąć, na ile prawdopo-
dobne jest, że badany ślad pochodzi od Macieja
lub Anny, należy posłużyć się metodą staty-
styczną opartą na analizie stosunku szans po-
szczególnych zdarzeń (patrz ramka). Hipotezy
sformułowane w ten sposób często określa się
konwencjonalnie jako„hipotezę oskarżenia” –
jest to zwykle hipoteza zakładająca obecność
DNA danej osoby w mieszaninie (vide Hipote-
za 1), oraz„hipotezę obrony” – jest to zwykle hi-
poteza, która zakłada, że w danej mieszaninie
nie występuje materiał genetyczny danej osoby
(vide Hipoteza 2). W przytoczonym wyżej przy-
kładzie szansa, że ujawniona mieszanina zawie-
ra DNA Macieja i Anny (Hipoteza 1) jest co
najmniej 1 800 000 000 000 000 razy większa
niż szansa, że w mieszaninie tej nie występuje
DNA żadnej z tych osób (Hipoteza 2). Wydaje
się zatem, że udowodniliśmy bez żadnych wąt-
pliwości, iż ujawniona w plamie krwi z sukienki
mieszanina zawiera DNA Macieja i Anny. Pro-
blem w interpretacji wyników takich obliczeń
polega na tym, że przyjęty wyżej zestaw konku-
rujących hipotez nie jest jedynym możliwym.
Hipoteza, że ujawniona mieszanina zawiera
DNA Anny (w końcu ślad pochodzi z jej sukien-
ki), ale nie zawiera DNA Macieja jest również
prawdopodobna. Jeśli skonfrontujemy takie za-
łożenie z podaną wyżej Hipotezą 1 („hipotezą
oskarżenia”), to okaże się, że otrzymana wartość

LR jest znacznie niższa i wynosi w tym przypad-
ku 6 400 000.

Najbardziej odpowiedni zestaw hipo-
tez. Przedstawione wyżej rozumowanie ilustru-
je najważniejszy problem stojący
przed badaczami analizującymi mieszaniny
DNA dla potrzeb sądowych: jaki zestaw hipotez
wyjaśniających pochodzenie śladów jest najod-
powiedniejszy dla danej sprawy? Najbardziej
odpowiedni zestaw hipotez. Przedstawione wy-
żej rozumowanie ilustruje najważniejszy pro-
blem stojący przed badaczami analizującymi
mieszaniny DNA dla potrzeb sądowych: jaki ze-
staw hipotez wyjaśniających pochodzenie śla-
dów jest najodpowiedniejszy dla danej sprawy?
W zależności od przyjętego zestawu hipotez
wyniki obliczeń wartości LR mogą być skrajnie
odmienne: od bardzo wysokich do bliskich ze-
ru. W oparciu o otrzymane wyniki zawsze for-
mułować można wiele hipotez, jednak często
porównywanie wszystkich możliwych warian-
tów ma charakter czysto spekulatywny i nie-
wnoszący żadnych informacji do śledztwa.
Przykładowo, para hipotez„Mieszanina zawiera
DNA Anny, ale nie zawiera DNA Macieja” i„Mie-
szanina zawiera DNA Macieja, ale nie zawiera
DNA Anny” generuje wartość LR równą 0, lecz
pamiętać należy, że wartość ta nie odnosi się
bezpośrednio do szansy pochodzenia danego
śladu od konkretnych osób, lecz do stosunku
szans zajścia zdarzeń opisywanych przez hipo-
tezy. Dlatego też wartość 0 w przypadku tej pa-
ry hipotez mówi nam, że dla otrzymanego
wyniku badań szansa zdarzenia opisanego
przez Hipotezę 2 jest znacznie wyższa niż szan-
sa zdarzenia opisywanego przez Hipotezę 1, nie
oznacza to jednak w żadnym wypadku, że szan-
sa zdarzenia opisywanego przez Hipotezę 1 wy-
nosi 0!

Konserwatywna zasada. Przyjmując taki
punkt widzenia za najbardziej konserwatywny
zestaw hipotez w przypadku badanej miesza-
niny należy przyjąć ten, który odpowiada bez-
pośrednio na pytanie zlecającego
o pochodzenie badanego śladu, a jednocze-
śnie generuje najniższy LR. W tej sprawie tak
obliczone wartości LR odpowiadają na pyta-
nie, jakie jest prawdopodobieństwo (biorąc
pod uwagę uzyskany wynik badań genetycz-
nych), że w badanym śladzie występuje DNA
Anny, a jakie, że Macieja. W tej sprawie otrzy-
mane wartości LR pozwoliły na stwierdzenie,
że w ujawnionej mieszaninie bardzo wysoki
jest stopień prawdopodobieństwa występo-
wania DNA Anny i wysoki prawdopodobień-
stwa występowania DNA Macieja. Przyczyną
stosunkowo niskich wartości LR był niekom-
pletny profil genetyczny badanej mieszaniny,
w którym udało się oznaczyć jedynie 12 z 15
badanych standardowo układów. Poza tym za-
równo Anna, jak i Maciej mieli w swoich profi-

lach genetycznych fragmenty DNA występują-
ce bardzo często w populacji ogólnej Polski.

Pomimo stosunkowo niskich wartości LR, otrzy-
mane wyniki w istotny sposób przyczyniły się
do rozwoju śledztwa, gdyż umożliwiły zweryfi-
kowanie zeznań podejrzanej. Anna nie potrafiła
wyjaśnić, w jaki sposób na jej sukni znalazł się
materiał genetyczny od Macieja, którego rzeko-
mo nie znała. Dopiero po przedstawieniu dowo-
du podważającego jej wcześniejsze zeznania
(wynikającego z badań genetycznych) przyznała
się do uczestnictwa w zajściu, w wyniku którego
zginął Grzegorz.

W opisanym przypadku zasada konserwatyzmu
w doborze hipotez sprawdziła się, umożliwiając
udzielenie satysfakcjonującej odpowiedzi
przy zachowaniu naukowej rzetelności i ostroż-
ności w interpretowaniu danych.

Marcin Woźniak

Analiza śladów biologicznych zawierających DNA od dwóch lub więcej osób jest jednym
z najtrudniejszych wyzwań stojących przed biegłymi z zakresu genetyki sądowej. Tego
rodzaju ślady wymagają od eksperta doskonałego warsztatu badawczego, zastosowania
metod analizy statystycznej otrzymanego wyniku oraz zachowania szczególnej ostrożności
przy formułowaniu wniosków.

STOSUNEK SZANS*
Dysponując wynikami badań genetycznych oraz znając częstości poszczególnych badanych

fragmentów DNA w populacji, możemy wyliczyć prawdopodobieństwo określonego zdarzenia (szansę

jego zajścia) dla otrzymanego wyniku badań.

Posłużmy się przykładem. Na podstawie wyników badań formułujemy hipotezę (Hipoteza 1), która głosi,

że ujawniona mieszanina zawiera zarówno DNA Macieja, jak i Anny. Obliczoną na podstawie odpowied-

nich algorytmów szansę takiego zdarzenia możemy porównać z szansą hipotezy przeciwnej (Hipote-

za 2), która głosi np., że badany ślad nie zawiera ani DNA Macieja, ani DNA Anny, lecz DNA dwóch innych

losowo wybranych osób. Stosunek obliczonych w ten sposób szans (określany często skrótem LR od an-

gielskiego terminu Likelihood Ratio) mówi nam, które ze zdarzeń jest bardziej prawdopodobne.

W profilu genetycznym badanego śladu (wykres środkowy) można zaobserwować
obecność trzech fragmentów DNA, które znajdują swoje odpowiedniki w profilach Anny
(28 i 30) oraz Macieja (28 i 29).
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C
zy wszyscy figurujący na listach biegłych
z różnych dziedzin wydają opinie, którym
sądy mogą bezgranicznie zaufać? Przyj-

rzyjmy się warsztatowi specjalisty powoływa-
nego przez sąd w charakterze biegłego
w zakresie genetyki sądowej.

Skąd się biorą błędy? Do zadań biegłego
należą m.in.: przegląd zabezpieczonych do-
wodów rzeczowych, określenie rodzaju i po-
chodzenia gatunkowego śladów
biologicznych, ekstrakcja materiału genetycz-
nego, ustalenie profili DNA i porównanie ich
z właściwymi dla materiału porównawczego,
a także analiza wyników. Na każdym z tych
etapów łatwo popełnić błąd. Zwłaszcza,
że jest ich całe mnóstwo: począwszy od prze-
oczenia jakiegoś śladu, poprzez pomylenie
próbek lub ich zanieczyszczenie, a skończyw-
szy na raportowaniu źle oznaczonego profilu.
Niektóre błędy wynikają z niedostatecznej
cierpliwości osoby przeprowadzającej bada-
nie, zbędnego pośpiechu czy wreszcie braku
jakiegokolwiek doświadczenia.

Poniżej podajemy kilka przykładów błędnych
opinii sporządzonych przez różnych biegłych
sądowych. W naszym przekonaniu, opisywane
tutaj fakty przemawiają za koniecznością prze-
prowadzania bardziej skutecznej weryfikacji bie-
głych przez zleceniodawców badań
genetycznych. Niezależnie od skali pomyłek po-
pełnianych przez opiniujących nie ulega wątpli-
wości, że w Polsce poziom ośrodków oferujących
badania genetyczne dla potrzeb wymiaru spra-
wiedliwości jest bardzo zróżnicowany. Czas
i koszty wykonania opinii bez wątpienia odgry-
wają istotną rolę i są dość łatwe do zweryfikowa-
nia. Czy równie łatwo dokonać obiektywnej
oceny jakości wykonywanych badań?

Ojciec i nieojciec? Sąd rejonowy ze śred-
niej wielkości miasta w południowo-zachodniej
Polsce zwraca się z prośbą o wykonanie badań
mających na celu ustalenie ojcostwa pana Ma-

reckiego* w stosunku do małoletniej Karoliny.
Biegły z zakresu genetyki molekularnej
– mgr inż. Nowak – przyjmuje zlecenie, pobiera
materiał od pana Mareckiego, małoletniej
Karoliny oraz jej matki, po czym wykonuje ana-
lizy z wykorzystaniem rzadko już stosowanej
metody – tzw. fingerprintingu DNA. W wydanej
przez mgr. inż. Nowaka opinii czytamy,
że prawdopodobieństwo ojcostwa pana
Mareckiego wynosi 0 proc. Wynik jednak wy-
raźnie nie satysfakcjonuje jednej ze stron
i wkrótce zlecenie dotyczące tej samej sprawy
wpływa do biegłego instytucjonalnego. Po-
nownie zostaje pobrany materiał od pana Ma-
reckiego, dziecka oraz jego matki, jednak tym
razem analiza zostaje przeprowadzona znacz-
nie nowszą techniką, tj. z wykorzystaniem mul-
tipleksowego PCR-STR. Jej wyniki pozwalają
drugiemu biegłemu przyjąć – z prawdopodo-
bieństwem graniczącym z pewnością – że pan
Marecki jest biologicznym ojcem Karoliny. Wo-
bec tej ewidentnej sprzeczności konieczne sta-
ło się powołanie następnego biegłego. Wybór
pada na specjalistę z Polski centralnej, który
podejmuje się ustalenia i porównania profili
DNA od trójki zainteresowanych metodą obej-
mującą analizę loci STR. Specjalista ten zobo-
wiązuje się także sięgnąć do, nieco już
przykurzonej, skarbnicy stosowanych niegdyś
technik i wykonać analizę„fingerprinting” po-
dobną do tej przeprowadzonej przez biegłego
Nowaka. W sentencji czytamy, że na podstawie
uzyskanych wyników nie można wykluczyć ojco-
stwa pozwanego pana Mareckiego w stosunku
do małoletniej Karoliny, natomiast można przy-
jąć z prawdopodobieństwem graniczącym
z pewnością, że pan Marecki jest biologicznym
ojcem dziewczynki. Zaskakujące? Owszem.
W końcu we wszystkich trzech opiniach mamy
do czynienia z deklarowanym prawdopodobień-
stwem sięgającym nawet 100 proc.

Wykonanie badania rozstrzygającego o ojco-
stwie nie jest najtrudniejszym wyzwaniem dla
specjalistów. Jak się jednak okazuje, nawet

najbardziej rutynowe sprawy mogą przyspo-
rzyć niektórym biegłym nie lada problemów.

Który z panów jest naszym ojcem?
Skoro mowa o rutynie, warto przyjrzeć się jesz-
cze jednemu przykładowi wątpliwej jakości
analizy. Sprawa dotyczyła również ustalenia
ojcostwa. Pani Cieszkowska, matka dwóch sy-
nów – Krzysztofa i Pawła – usiłowała dowieść
ojcostwa pana Dąbrowskiego w stosunku
do obu chłopców. Analiza przeprowadzo-
na przez jeden zespół instytucjonalnych bie-
głych pozwoliła wykluczyć ojcostwo
pana Dąbrowskiego. W związku z tym pani
Cieszkowska zwróciła się do prywatnego labo-
ratorium z prośbą o wykonanie podobnego
badania, z tym że tym razem domniemanym
ojcem miał być pan Kowalski. Pracownicy tego
laboratorium orzekli, że pan Kowalski jest bio-
logicznym ojcem dzieci. Do samej sentencji
nie można mieć zastrzeżeń (biorąc pod uwagę
tabelę wyszczególniającą profile DNA) i za-
pewne nie doszukiwano by się w owej opinii
niczego dziwnego, gdyby ktoś nie zauważył,
że profile genetyczne dzieci oraz matki zapisa-
no inaczej w obu opiniach.

Niezgodność dotyczyła 4 układów (D18S51,
CSF1PO, Penta D i FGA) i była związa-
na z „przesunięciem o 1” (patrz: ramka).
Zważywszy na to, że przesunięcie dotyczy
przynajmniej 3 analizowanych próbek (czwar-
tej nie sposób zweryfikować), można wnio-
skować, że problem leży w tzw. markerze
wielkości albo źle zdefiniowanej tzw. drabinie
allelicznej, a to łatwo wychwycić jeszcze
na etapie samej analizy wykorzystującej
specyficzne oprogramowanie.

Pomyłka brzemienna w skutkach.
Niektórzy biegli sądowi popełniają rażące błę-
dy również przy badaniu dowodów z prze-
stępstw najcięższego kalibru, co sugeruje,
że nie potrafią lub wręcz nie chcą podchodzić
krytycznie i świadomie do zleconych im zadań.

Dziwne wpadki biegłych
Biegli z zakresu genetyki sądowej pomagają znaleźć sprawcę przestępstwa lub ustalić
ojcostwo. Zdajemy się więc na ich wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Wierzymy
w rzetelność i poparte dokumentami kompetencje. Tymczasem okazuje się, że niektórzy z nich
popełniają karygodne błędy. Co zrobić, gdy biegły jest niewystarczająco biegły?

Świadomy znaczenia mych
słów i odpowiedzialności
przed prawem, przyrzekam
uroczyście, że powierzone mi
obowiązki biegłego sądowego
wykonywać będę z całą
sumiennością i bezstronnością.

§ 4. Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r.

w sprawie biegłych sądowych

KTO MOŻE BYć BIEGŁYM?

Jak stanowi Rozporządzenie Ministra

Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r., biegłym

sądowym może być osoba,„która posiada

teoretyczne i praktyczne wiadomości

specjalne z danej gałęzi nauki, techniki, sztuki,

rzemiosła, a także innej umiejętności, dla

której ma być ustanowiona. Posiadanie

wiadomości specjalnych powinno być

wykazane dokumentami lub innymi

dowodami. Ocena, czy posiadanie

wiadomości specjalnych zostało dostatecznie

wykazane, należy do prezesa” (sądu

okręgowego – przyp. red.).



Dobrym przykładem dla wskazanego zjawiska
jest sprawa dotycząca gwałtu, która stosunko-
wo niedawno toczyła się przed jednym z są-
dów okręgowych. Powołany biegły dr
Adamczak miał stwierdzić, czy zabezpieczone
ślady pochodzą od podejrzanego – brata ofia-
ry. Wydana przez dr. Adamczaka opinia wyklu-
czała podejrzanego – jego profil genetyczny

był odmienny od męskiego profilu DNA ozna-
czonego dla śladów na kluczowych dla spra-
wy dowodach rzeczowych. Podejrzany został
zatem wyrokiem sądu uniewinniony.

Prokurator jednak nie dał za wygraną.
Po apelacji zlecono kolejne badania inne-
mu biegłemu, panu Tadrzakowi. Stwierdził

on, że wśród materiałów, z których dr
Adamczak uzyskał profil DNA, znajduje się
ludzkie nasienie. Dodatkowo pan Tadrzak
ujawnił włosy, których nie zauważył po-
przedni biegły, mimo że badał te same do-
wody rzeczowe. Pan Tadrzak poddał więc
włosy badaniom genetycznym (jak to
określił „... we współpracy technicznej
z genetykiem”), uzyskując profil całkowi-
cie zgodny z profilem ofiary (ustalonym
przez dr. Adamczaka w jego wcześniejszej
ekspertyzie). W związku z ciągłymi nieja-
snościami (w szczególności związanymi
z niezgodnością profilu mężczyzny, który
pozostawił ślady na miejscu zdarzenia,
z profilem podejrzanego), zlecono kolejną
analizę. Tym razem miał ją wykonać prof.
Zieliński z zakładu medycyny sądowej
szkoły wyższej. Na początku dokonał on
wstępnej analizy wcześniejszych opinii.
Okazało się, że zarówno dr Adamczak, jak
i biegły Tadrzak nie zauważyli, że profil
nieznanego „sprawcy” wykazywał istotne
podobieństwo do profilu ofiary, a jedno-
cześnie brak było podobieństw pomiędzy
profilem podejrzanego i ofiary, których
należało się spodziewać w sytuacji bliskie-
go pokrewieństwa między nimi. Kierując
się tą przesłanką, wskazano na koniecz-
ność weryfikacji materiału porównawcze-
go od podejrzanego. Analiza próbki
nadesłanej po ponownym pobraniu i zba-
danej przez prof. Zielińskiego wykazała
całkowicie odmienny profil, niż ten ozna-
czony przez dr. Adamczaka. Co więcej, pro-
fil ten był w pełni zgodny z profilem
niezidentyfikowanego dotąd, prawdopo-
dobnego „sprawcy”, którego ślady ujawnio-
no wcześniej na kluczowych dowodach
rzeczowych. Dr Adamczak, poproszony
o wyjaśnienia stwierdził, że zbadał mate-
riał porównawczy, który dostarczono
do jego laboratorium. Zdaniem tego bie-
głego do pomyłki musiało dojść z winy
zleceniodawcy, który przesłał do badań
wymaz ze śluzówki policzków pochodzący
od innego mężczyzny. Próbując zweryfiko-
wać te wyjaśnienia, sąd zarządził analizę
„zapasowej” wymazówki, która pozostała
po pierwszym badaniu dr. Adamczaka
i była zdeponowana w prokuraturze. Ana-
liza ta wykazała profil w pełni zgodny
z profilem uzyskanym przez prof. Zieliń-
skiego z uniwersyteckiego zakładu medy-
cyny sądowej. Przyczyną błędu nie było
zatem dostarczenie pakietu od innej oso-
by niż podejrzany, lecz pomyłka dr. Adam-
czaka. Nie ulega wątpliwości, że ciężar
gatunkowy tej pomyłki był dość duży –
skutkowała ona uniewinnieniem podejrza-
nego o gwałt po poprzednim procesie…
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„Ponadprzeciętna kreatywność”
To jednak nie koniec ciągu pomyłek w tej sa-
mej sprawie. Badania biologiczne przeprowa-
dzone przez prof. Zielińskiego z zakładu
medycyny sądowej wykazały na materiale do-
wodowym obecność DNA, którego profil był
identyczny z profilem ofiary (opisanym nieza-
leżnie przez dr. Adamczaka i biegłego Tadrza-
ka w ich wcześniejszych ekspertyzach)
z wyjątkiem allela jednego locus (D21S11).
W celu wyjaśnienia tej potencjalnej niezgod-
ności poproszono ośrodki dr. Adamczaka oraz
biegłego Tadrzaka o tzw. dane surowe, czyli
wydruki z analizatorów DNA. Dr Adamczak na-
desłał wydruki i komentarz, w którym przy-
znał, iż źle przepisał wynik z analizatora.
Pozostawała kwestia wyjaśnienia, dlaczego
w niezależnej opinii biegłego Tadrzaka znalazł
się ten sam błąd. Pan Tadrzak tłumaczył, że ze
względu na określenie przez zlecającego zale-
dwie kilkudniowego terminu wydania opinii
zdecydował się na „outsourcing” i zlecił bada-
nie prywatnemu laboratorium, któremu wysłał
próbki. Co ciekawe, nie był w stanie wskazać fir-

my odpowiedzialnej za wynik, gdyż, jak tłuma-
czył, skorzystał z jej usług „w opcji badań anoni-
mowych”. Nie mógł również wymienić adresu
strony internetowej, przez którą miał złożyć za-
mówienie, ani też przedstawić sądowi oryginal-
nych, przesłanych przez prywatne laboratorium
wyników badań. W toku postępowania przy-
znał, że pojawiający się w jego opinii błąd doty-
czący jednego z układów STR (tego samego,
o którym była mowa w przypadku biegłego dr.
Adamczaka, czyli D21S11) został spowodowany
przez niego samego. Biegły Tadrzak wyjaśnił,
że porównał wyniki otrzymane z zewnętrznego
laboratorium z tymi, jakie przedstawił dr Adam-
czak i własnoręcznie zmienił zapis alleliczny dla
układu D21S11 na przedstawiony przez pierw-
szego z biegłych (pozostałe układy były w pełnej
zgodności). Wierzył, że pomyliła się firma, której
zlecił badanie.

I tu dochodzimy do sedna sprawy – na co
pozwolić może sobie biegły sądowy? Czy
powinien on zlecać badania „anonimowej”
firmie, po czym zmieniać dostarczone przez

nią wyniki, tak aby pasowały do wyników in-
nego biegłego, któremu na jakimś etapie
„zawierzył”?

Nie ulega wątpliwości, że metody molekular-
ne są i będą bardzo istotnym narzędziem wy-
miaru sprawiedliwości. Większość biegłych,
zwłaszcza z ośrodków naukowych o dużym
doświadczeniu, potrafi zrobić z tych metod
właściwy użytek. Są jednak i tacy, którym brak
krytycznego podejścia do własnych umiejęt-
ności i warsztatu. Wierzymy jednak, że ten
krótki przegląd, który nie bez przyczyny trafił
do kolumny dotyczącej standardów, pozwoli
na podjęcie dyskusji na temat sposobu weryfi-
kacji kompetencji ekspertów występujących
w sprawach sądowych.

Tomasz Grzybowski, Urszula Rogalla,
Rafał Płoski, Magdalena Konarzewska,

Paweł Krajewski

* wszystkie imiona i nazwiska

wykorzystane w artykule są fikcyjne

KRÓTSZY O 1
Pomarańczowym kolorem
oznaczono pik, którego wielkość wynosi

214 p.z. Jeśli z jakiegoś powodu zostanie

on pominięty, a badacz tego nie skoryguje,

wszystkie kolejne piki będą miały

niewłaściwie przypisane wielkości.

Na pierwszej ilustracji właściwie opisano

uzyskane allele. Na drugiej, gdzie pominięto

pik o wielkości 214 p.z., allele trafiają

w zakres krótszy o 1 powtórzenie.

*

MARKER
WIELKOŚCI
Analiza profili
genetycznych opiera się w głównie

na badaniach długości fragmentów DNA.

Punktem odniesienia – pewnego rodzaju

„linijką” wykorzystywaną w przypadku

fragmentów DNA – jest roztwór

odcinków DNA o ściśle zdefiniowanej

długości, zwany markerem wielkości.

Marker ten podlega analizie jednocześnie

z fragmentami DNA obecnymi w badanym

profilu genetycznym i przez porównanie

pozwala odczytywać ich długość. Problem

pojawia się wówczas, gdy taka„linijka”

zostanie niewłaściwie użyta. Wystarczy np.,

że badacz nie zauważy, że jeden z jej

odcinków został niewłaściwie oznaczony

w trakcie analizy komputerowej, co niestety

jest typowe dla zautomatyzowanych

procedur komputerowych. Doświadczony

ekspert, pracujący zgodnie

z obowiązującymi standardami, tego typu

błędy jest w stanie względnie łatwo

wychwycić i skorygować, unikając w ten

sposób poważnych konsekwencji w postaci

niewłaściwie oznaczonego profilu

genetycznego.

*

Biegły sądowy nie ma prawa bezkrytycznie przyjmować wszystkich wyników
pochodzących z automatycznych analizatorów DNA, jednak niedopuszczalne jest
także samowolne ich zmienianie.
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