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Geny, rysopis przestępcy i ewolucja człowieka

Scientia PAUperum

W laboratoriach kryminalistycznych od ponad trzy-
dziestu lat badane są sekwencje powtarzalne genomu, 
których wysokie zróżnicowanie w populacji ludzi umożliwia 
identyfikację nieznanych osób, a także określanie stopnia 
ich pokrewieństwa. W profilowaniu genetycznym śladów  
i próbek biologicznych z zastosowaniem tego typu markerów 
kluczowy jest wynik porównania profili DNA oznaczonych 
w próbkach dowodowych i porównawczych, co oznacza, 
że śledczy wytypowali podejrzanego, od którego pobrano 
próbkę porównawczą. Jednak postawienie prawidłowej 
hipotezy śledczej nie zawsze jest łatwe i zdarza się, że 
analiza porównawcza kończy się brakiem zgodności profili 
DNA, próbki dowodowe pozostają anonimowe, a sprawy 
nierozwiązane.

Postęp w badaniach nad zmiennością genomu 
człowieka pozwala na opracowanie metod pomocnych 
w ukierunkowaniu śledztwa. Analiza wyselekcjonowanych 
markerów DNA w śladzie biologicznym, a następnie zasto-
sowanie odpowiednich algorytmów predykcyjnych umożliwia 
określanie pochodzenia biogeograficznego, przewidywanie 
cech wyglądu oraz wieku. Początki tych badań były nie-
skomplikowane i polegały na określaniu płci genetycznej 
za pomocą prostego testu DNA. Wynik takiej analizy ma 
duże znaczenie praktyczne, gdyż redukuje o połowę liczbę 
osób, które mogą stanowić źródło nieznanej próbki DNA. 
Dalsze zawężenie liczby osób, które mogły pozostawić ślad 
DNA na miejscu zdarzenia kryminalnego, uzyskujemy dzięki 
zastosowaniu markerów DNA różnicujących populacje ludzi.

Prawdziwy przełom wynika z coraz lepszego po-
znania roli genów w determinacji wyglądu fizycznego. 
Instrukcja zawarta w około 20 tysiącach genów człowieka 
staje się coraz bardziej czytelna dla naukowców. W zrozu-
mieniu funkcjonowania genomu człowieka i roli jego zmien-
ności niezwykle pomocny jest nie tylko rozwój technologii 
wysokoprzepustowej analizy DNA, ale również wykorzy-
stanie metod uczenia maszynowego, a więc także technik 
informatycznych. W konsekwencji sukcesy wynikające  
z zastosowania dużych zbiorów danych, czyli popularnych 
Big Data, coraz bardziej widoczne są również w genomice. 
Analizę rozpoczęto od prostych testów genetycznych i al-
gorytmów matematycznych, które sprawdziły się jako na-
rzędzia do predykcji cech o mniej złożonej architekturze 
genetycznej. I tak, dobre rezultaty uzyskano w predykcji  
cech pigmentacyjnych. Niedawno pokazano, że zdecydo-
wany krok naprzód w predykcji cech fizycznych można osią-
gnąć poprzez wykorzystanie informacji zawartej w tysiącach 
genów, również tych o niewielkim wpływie na wygląd czło-
wieka. Takie rozwiązanie pozwala na dokładną predykcję 
tak złożonych cech, jak wzrost. 

Największym wyzwaniem genomiki sądowej jest 
bez wątpienia predykcja wyglądu twarzy. Ten zbiór wielu 
cech, składający się na ostateczny wygląd, pełni podsta-
wową funkcję we wzajemnym rozpoznawaniu się ludzi  
i stanowi cechę biometryczną, która umożliwia identyfika-
cję osobniczą. Kiedy nauczymy się określać wygląd twarzy 
poprzez analizę DNA, to zbędna do identyfikacji stanie się 

próbka porównawcza. A co ze zmianami, które następują 
w naszym wyglądzie w związku z naturalnym procesem 
starzenia się organizmu? Profil genetyczny nastolatka nie 
zmieni się i w wieku podeszłym będzie identyczny. Pojawią się  
jednak istotne zmiany w wyglądzie, które − zwłaszcza w przy-
padku cech progresywnych − silnie zmienią rysopis opra-
cowywany w laboratorium DNA. Z pomocą przychodzi inny 
typ zmienności DNA. Analiza dużych zbiorów danych epi-
genetycznych umożliwiła przełomowe odkrycie korelacji po-
między stopniem metylacji DNA a wiekiem człowieka. Grupa 
metylowa przyłączana jest głównie do cytozyn, co stanowi 
jeden z mechanizmów regulacji ekspresji genów. Odkrycie 
związku metylacji ze starzeniem się organizmu umożliwiło 
rozwój narzędzi do predykcji wieku. Dysponując infor-
macją na temat cech wyglądu oraz wieku nieznanej  
osoby, śledczy mogą sporządzić jej rysopis, który po-
zwoli na szybsze wyjaśnienie sprawy. Warto zauważyć, 
że zmiany we wzorze metylacji DNA, które tylko częściowo 
pozostają pod kontrolą genów, dają szansę na opracowanie 
skutecznych testów na różnicowanie bliźniąt jednojajowych. 

Identyfikacja i przybliżenie wyglądu postaci historycz-
nych jest ciekawostką, która silnie wpisuje się w obszar 
wspólnych zainteresowań genetyków sądowych i antropo-
logów. Przykładem są głośne publikacje na temat identyfi-
kacji króla Ryszarda III czy Mikołaja Kopernika. Nową erę  
w antropologii otworzyły metody wysokoprzepusto-
wego sekwencjonowania DNA, które umożliwiły analizę 
szczątków ludzkich sprzed dziesiątków tysięcy lat. 
Badania nad historią ewolucyjną człowieka, które sprowa-
dzały się do analizy genów we współczesnych populacjach 
ludzkich, zostały poszerzone o analizy genów z zamierz-
chłej przeszłości naszego gatunku, a także wymarłych ga-
tunków naszych krewnych. Rewelacyjne odkrycia obecności 
DNA neandertalskiego i denisowiańskiego w genomach 
współczesnych ludzi zmusiły nas do zrewidowania historii 
ewolucyjnej człowieka. Dziś wiadomo, że przepływ DNA po-
między Homo sapiens a jego bliskimi krewnymi mógł ułatwić 
adaptację człowieka współczesnego do różnych warunków 
środowiskowych. Predykcja jasnych cech pigmentacyjnych 
w materiale kostnym osób zamieszkujących Europę przed 
tysiącami lat poszerza naszą wiedzę na temat roli doboru 
naturalnego w kształtowaniu jasnej pigmentacji na terenach 
uboższych w promieniowanie ultrafioletowe. Poznanie zna-
czenia zmienności genomu człowieka ma duży wpływ 
na zrozumienie różnic w ryzyku rozwoju wielu chorób. 
Co ciekawe, różnice te mogą częściowo wynikać z do-
mieszki neandertalskiego DNA, a warianty pochodzące od 
naszego krewnego mogą wpływać na przykład na ciężkość 
przebiegu COVID-19.

Coraz częściej zwraca się uwagę na niedobór danych 
genetycznych i epigenetycznych pochodzących od ludności 
pozaeuropejskiej. Wydaje się, że pełne zrozumienie zna-
czenia zmienności DNA w kształtowaniu fenotypu i opra-
cowanie uniwersalnych metod przewidywania cech będzie 
możliwe po dokładniejszym zbadaniu genów i ich wpływu 
na fenotyp w różnych populacjach ludzkich.
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